
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 08.0389/2018)

 

     às 11:45:11 horas do dia 31/01/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

08.0389/2018 - 2019/005/2019 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA 24 HORAS, EXECUTADAS DE FORMA

CONTÍNUA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades definidas  no edital e seus anexos, para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde  SEMUSA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (2) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(AUTOCLAVE), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 20.000,00

31/01/2019 00:28:39:160 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 20.295,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 20.295,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 20.295,00

30/01/2019 22:38:47:776 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 20.290,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 90.000,00

29/01/2019 12:10:37:784 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 90.057,00

31/01/2019 00:28:39:160 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 90.057,00
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Lote (3) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (CPAP

NEONATAL), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (BERÇO

AQUECIDO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (5) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(FOTOTERAPIA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades

e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (6) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(INCUBADORA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades

e quantidades descritas em Edital de Licitação.

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 90.057,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 90.057,00

30/01/2019 22:38:47:776 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 3.560,00

31/01/2019 00:28:39:160 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 3.560,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 3.560,00

30/01/2019 22:38:47:776 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 36.750,00

31/01/2019 00:28:39:160 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 36.768,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 36.768,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 36.768,00

30/01/2019 22:38:47:776 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 36.700,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 39.000,00

31/01/2019 00:28:39:160 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 39.050,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 39.050,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 39.050,00

30/01/2019 22:38:47:776 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 38.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (7) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (CAMA DE

PARTO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (8) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (MESA

CIRÚRGICA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (9) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(APARELHO DE ANESTESIA), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (10) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(OXÍMETRO DE PULSO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

30/01/2019 12:04:47:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 112.100,00

29/01/2019 12:11:55:713 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 112.100,00

31/01/2019 00:30:57:983 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 112.100,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 112.100,00

30/01/2019 22:40:43:988 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 112.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:04:47:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 31.400,00

31/01/2019 00:30:57:983 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 31.400,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 31.400,00

30/01/2019 22:40:43:988 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 30.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:04:47:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 21.280,00

31/01/2019 00:30:57:983 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 21.280,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 21.280,00

30/01/2019 22:40:43:988 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:04:47:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 45.800,00

31/01/2019 00:30:57:983 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 45.800,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 45.800,00

30/01/2019 22:40:43:988 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 46.000,00
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unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (11) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(VENTILADOR PULMONAR), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (12) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(MONITOR MULTIPARÂMETRO), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:04:47:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 58.640,00

31/01/2019 00:30:57:983 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 58.640,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 58.640,00

30/01/2019 22:40:43:988 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 56.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:07:26:471 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 120.150,00

29/01/2019 12:15:36:871 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 120.150,00

31/01/2019 00:33:12:496 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 120.150,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 120.150,00

31/01/2019 10:47:13:416 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 120.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:07:26:471 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 238.199,80

29/01/2019 12:15:36:871 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 238.199,80

31/01/2019 00:33:12:496 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 238.199,80

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 238.199,80

31/01/2019 10:47:13:416 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 238.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:07:26:471 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 19.320,00

31/01/2019 00:33:12:496 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 19.320,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 19.320,00
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Lote (14) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO � DEA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (15) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(CARDIOVERSOR), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (BISTURI

ELETRÔNICO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (17) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(CARDIOTOCÓGRAFO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

31/01/2019 10:47:13:416 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 19.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:07:26:471 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 23.025,00

31/01/2019 00:33:12:496 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 23.025,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 23.025,00

31/01/2019 10:47:13:416 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:07:26:471 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 33.950,00

31/01/2019 00:33:12:496 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 33.950,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 33.950,00

31/01/2019 10:47:13:416 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 33.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 19.514,00

31/01/2019 00:34:45:499 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 19.514,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 19.514,00

30/01/2019 22:32:42:328 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 19.514,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 4.480,00

31/01/2019 00:34:45:499 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 4.480,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 4.480,00
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Lote (18) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(SELADORA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (FOCO

CIRÚRGICO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (2) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(AUTOCLAVE), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

30/01/2019 22:32:42:328 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 2.735,00

31/01/2019 00:34:45:499 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 2.735,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 2.735,00

30/01/2019 22:32:42:328 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 2.378,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 42.030,00

31/01/2019 00:34:45:499 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 42.030,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 42.030,00

30/01/2019 22:32:42:328 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 41.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:03:23:836 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 13.490,00

31/01/2019 12:02:07:810 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 13.500,00

31/01/2019 11:59:03:676 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 13.830,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 20.295,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 20.295,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (3) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (CPAP

NEONATAL), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (BERÇO

AQUECIDO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (5) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(FOTOTERAPIA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades

e quantidades descritas em Edital de Licitação.

31/01/2019 11:59:30:532 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 42.300,00

31/01/2019 11:59:05:542 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 48.000,00

31/01/2019 11:56:06:535 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 62.000,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 90.057,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 90.057,00

30/01/2019 22:38:47:776 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 100.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 11:55:27:914 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 3.000,00

31/01/2019 11:49:25:865 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 3.199,00

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 3.560,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 3.560,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 11:54:03:946 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 33.990,00

31/01/2019 11:52:54:504 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 34.000,00

30/01/2019 12:01:40:752 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 36.750,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 36.768,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 36.768,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:20:19:673 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 28.000,00

31/01/2019 12:19:50:119 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 28.100,00

31/01/2019 12:08:09:643 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 29.220,00

30/01/2019 17:56:56:959 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 39.050,00

30/01/2019 18:13:12:002 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI  R$ 39.050,00

28/02/2019 Página 7 de 32



Lote (6) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(INCUBADORA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades

e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (7) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (CAMA DE

PARTO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (8) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (MESA

CIRÚRGICA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (9) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(APARELHO DE ANESTESIA), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:38:51:084 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 52.000,00

31/01/2019 12:38:50:717 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 55.450,00

31/01/2019 12:38:22:506 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 55.500,00

30/01/2019 12:04:47:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 112.100,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 112.100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:42:24:482 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 16.000,00

31/01/2019 12:41:56:725 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 16.290,00

31/01/2019 12:35:58:159 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 16.600,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 31.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:28:49:793 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 16.700,00

31/01/2019 12:28:11:488 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 16.750,00

31/01/2019 12:20:02:865 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 17.400,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 21.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:32:15:829 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 28.950,00

31/01/2019 12:31:54:303 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 29.000,00

31/01/2019 12:30:24:338 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 29.450,00
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Lote (10) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(OXÍMETRO DE PULSO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (11) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(VENTILADOR PULMONAR), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (12) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(MONITOR MULTIPARÂMETRO), com fornecimento de peças, Conforme especificações

técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 45.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:32:45:234 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 36.500,00

31/01/2019 12:32:32:702 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 36.700,00

31/01/2019 12:32:01:162 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 36.800,00

30/01/2019 17:59:42:191 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 58.640,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:50:25:748 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 52.000,00

31/01/2019 12:50:01:459 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 55.490,00

31/01/2019 12:46:32:777 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 69.900,00

31/01/2019 12:42:56:664 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 83.350,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 120.150,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:52:17:420 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 95.990,00

31/01/2019 12:51:52:494 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 96.000,00

31/01/2019 12:50:46:152 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI  R$ 96.500,00

31/01/2019 12:45:43:091 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 135.000,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 238.199,80

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (14) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO � DEA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (15) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(CARDIOVERSOR), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (BISTURI

ELETRÔNICO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (17) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(CARDIOTOCÓGRAFO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

31/01/2019 13:00:07:853 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 12.333,33

31/01/2019 12:59:09:534 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 12.334,00

31/01/2019 12:49:34:744 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 13.000,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 19.320,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:40:08:293 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 23.000,00

30/01/2019 12:07:26:471 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 23.025,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 23.025,00

31/01/2019 10:47:13:416 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:54:13:810 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 29.999,00

31/01/2019 12:53:50:162 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 30.000,00

31/01/2019 12:53:57:624 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 30.300,00

30/01/2019 18:02:47:571 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 33.950,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 12:44:53:288 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 19.500,00

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 19.514,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 19.514,00

31/01/2019 00:34:45:499 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 19.514,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (18) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar

(SELADORA), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

Lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento médico-hospitalar (FOCO

CIRÚRGICO), com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e

quantidades descritas em Edital de Licitação.

 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 31/01/2019, às 12:14:16 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:28:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:28:43 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

31/01/2019 12:49:31:678 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 4.400,00

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 4.480,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 4.480,00

30/01/2019 22:32:42:328 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 13:13:05:848 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 1.990,00

31/01/2019 13:09:44:015 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 1.999,00

30/01/2019 12:12:08:393 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 2.735,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 2.735,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/01/2019 13:05:37:095 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS
MEDICOS E  R$ 24.989,00

31/01/2019 13:05:08:948 MACHADO & PEGO LTDA  R$ 24.990,00

31/01/2019 13:04:27:849 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
- EPP  R$ 25.050,00

30/01/2019 18:04:50:661 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE
EQUIP  R$ 42.030,00

28/02/2019 Página 11 de 32



equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 28/02/2019, às 10:41:24 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:41:24 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: MACHADO &

PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 10:44:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:44:06 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 10:53:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:53:55 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância de exigências contidas no Edital de Licitação, relativamente à comprovação da

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-

financeira, bem como, em face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela

Administração, assim considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de

Referência, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. Em

v. No dia 28/02/2019, às 16:39:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:39:05 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a
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adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:39:05 horas, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 11.449,83.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:03:55 horas, no lote (2) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (AUTOCLAVE), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 10:55:15 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:55:15 horas, no lote (2) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (AUTOCLAVE), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância de exigências contidas no Edital de Licitação, relativamente à comprovação da

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-

financeira, bem como, em face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela

Administração, assim considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de

Referência, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa Arrematante. No dia 28/02/2019,

às 16:39:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:39:58 horas, no lote (2) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (AUTOCLAVE), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:39:58 horas, no lote (2) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (AUTOCLAVE), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
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NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP com o valor R$

42.300,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:03:10 horas, no lote (3) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CPAP NEONATAL), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 10:56:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:56:36 horas, no lote (3) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CPAP NEONATAL), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:40:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:40:09 horas, no lote (3) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CPAP NEONATAL), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:40:09 horas, no lote (3) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CPAP NEONATAL), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  pelo

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

PEGO LTDA com o valor R$ 2.540,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:03:26 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.
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-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:30:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:30:17 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 08/02/2019, às 17:30:44 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:30:44 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:32:35 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:32:35 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 08/02/2019, às 17:34:31 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:34:31 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:34:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:34:45 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 28/02/2019, às 10:57:13 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:57:13 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em
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equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:40:23

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:40:22 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:40:22 horas, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 27.752,94.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:22:16 horas, no lote (5) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (FOTOTERAPIA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 10:58:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:58:49 horas, no lote (5) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (FOTOTERAPIA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em
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face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:40:40

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:40:40 horas, no lote (5) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (FOTOTERAPIA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:40:40 horas, no lote (5) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (FOTOTERAPIA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  pelo

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

PEGO LTDA com o valor R$ 22.720,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:41:44 horas, no lote (6) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (INCUBADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 10:59:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 10:59:56 horas, no lote (6) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (INCUBADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.

No dia 28/02/2019, às 16:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:41:01 horas, no lote (6) - Manutenção Preventiva e Corretiva em
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equipamento médico-hospitalar (INCUBADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:41:01 horas, no lote (6) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (INCUBADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  pelo

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

MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor R$

52.000,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:43:37 horas, no lote (7) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CAMA DE PARTO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:02:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:02:12 horas, no lote (7) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CAMA DE PARTO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA . No dia 28/02/2019, às 16:41:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:41:28 horas, no lote (7) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CAMA DE PARTO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a
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falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:41:28 horas, no lote (7) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (CAMA DE PARTO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  pelo

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

PEGO LTDA com o valor R$ 15.400,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:32:17 horas, no lote (8) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (MESA CIRÚRGICA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:03:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:03:01 horas, no lote (8) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (MESA CIRÚRGICA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA . No dia 28/02/2019, às 16:41:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:41:39 horas, no lote (8) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (MESA CIRÚRGICA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:41:39 horas, no lote (8) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (MESA CIRÚRGICA), com fornecimento de peças,
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Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 14.330,09.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:34:08 horas, no lote (9) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (APARELHO DE ANESTESIA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:03:39 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:03:39 horas, no lote (9) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (APARELHO DE ANESTESIA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA . No dia 28/02/2019, às 16:42:13

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:42:13 horas, no lote (9) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (APARELHO DE ANESTESIA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:42:13 horas, no lote (9) - Manutenção Preventiva e Corretiva em

equipamento médico-hospitalar (APARELHO DE ANESTESIA), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 25.472,06.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:34:21 horas, no lote (10) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (OXÍMETRO DE PULSO), com fornecimento de peças,
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Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:04:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:04:49 horas, no lote (10) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (OXÍMETRO DE PULSO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA . No dia 28/02/2019, às 16:42:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:42:32 horas, no lote (10) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (OXÍMETRO DE PULSO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o objeto à

Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que dispõe que ?a

falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos

termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:42:32 horas, no lote (10) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (OXÍMETRO DE PULSO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 25.990,10.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:52:41 horas, no lote (11) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (VENTILADOR PULMONAR), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:06:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:06:11 horas, no lote (11) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (VENTILADOR PULMONAR), com fornecimento de
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peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

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

foi o seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou

comprovada a observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-

financeira, bem como, em face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela

Administração, assim considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de

Referência, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa MEDICALCENTER

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS. No dia 28/02/2019, às 16:44:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:44:03 horas, no lote (11) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (VENTILADOR PULMONAR), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

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

seguinte: Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o

objeto à Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que

dispõe que ?a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer, nos termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo

o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:44:03 horas, no lote (11) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (VENTILADOR PULMONAR), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

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

empresa MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI com o valor

R$ 52.000,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:52:56 horas, no lote (12) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (MONITOR MULTIPARÂMETRO), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:09:42

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:09:42 horas, no lote (12) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (MONITOR MULTIPARÂMETRO), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

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

foi o seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou

comprovada a observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da
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habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-

financeira, bem como, em face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela

Administração, assim considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de

Referência, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No

dia 28/02/2019, às 16:45:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:45:05 horas, no lote (12) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (MONITOR MULTIPARÂMETRO), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

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

seguinte: Transcorrido o prazo para interposição de eventuais recursos, decido Adjudicar o

objeto à Empresa Declarada Vencedora, conforme autorizado no subitem 11.2.1., que

dispõe que ?a falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer, nos termos previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo

o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:45:05 horas, no lote (12) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (MONITOR MULTIPARÂMETRO), com fornecimento de

peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de

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

empresa MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 79.768,68.

 

    No dia 31/01/2019, às 13:01:07 horas, no lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:35:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:35:24 horas, no lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 28/02/2019, às 11:10:13 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:10:13 horas, no lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
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seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:48:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:48:47 horas, no lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de interpor recurso por qualquer

dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto à Licitante Declarada

Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de manifestação imediata e

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos previsto em Edital, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:48:47 horas, no lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 12.084,06.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:43:56 horas, no lote (14) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO � DEA),

com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

descritas em Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

28/02/2019, às 11:10:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:10:55 horas, no lote (14) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO � DEA),

com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

descritas em Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Analisados os documentos encaminhados,

considerando que restou comprovada a observância das exigências editalícias,

relativamente à comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista,

qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em face dos valores ofertados

estarem dentro do estimado pela Administração, assim considerados os preços informados
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no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar Vencedora do Lote a Empresa

MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:49:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:49:28 horas, no lote (14) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO � DEA),

com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

descritas em Edital de Licitação. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de

interpor recurso por qualquer dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto

à Licitante Declarada Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de

manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos

previsto em Edital, importará na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a

adjudicação do objeto ao (s) licitante (s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:49:28 horas, no lote (14) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO � DEA),

com fornecimento de peças, Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades

descritas em Edital de Licitação. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 21.285,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 13:00:30 horas, no lote (15) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOVERSOR), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:13:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:13:45 horas, no lote (15) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOVERSOR), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:51:09

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:51:09 horas, no lote (15) - Manutenção Preventiva e Corretiva
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em equipamento médico-hospitalar (CARDIOVERSOR), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de interpor recurso por qualquer

dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto à Licitante Declarada

Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de manifestação imediata e

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos previsto em Edital, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:51:09 horas, no lote (15) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOVERSOR), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 26.849,42.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:51:28 horas, no lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (BISTURI ELETRÔNICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:36:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:36:11 horas, no lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (BISTURI ELETRÔNICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 28/02/2019, às 11:16:41 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:16:41 horas, no lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (BISTURI ELETRÔNICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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No dia 28/02/2019, às 16:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:51:53 horas, no lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (BISTURI ELETRÔNICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de interpor recurso por qualquer

dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto à Licitante Declarada

Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de manifestação imediata e

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos previsto em Edital, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:51:53 horas, no lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (BISTURI ELETRÔNICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP com o valor R$

19.514,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 12:54:16 horas, no lote (17) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOTOCÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:18:16 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:18:16 horas, no lote (17) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOTOCÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:52:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:52:28 horas, no lote (17) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOTOCÓGRAFO), com fornecimento de peças,
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Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de interpor recurso por qualquer

dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto à Licitante Declarada

Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de manifestação imediata e

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos previsto em Edital, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:52:28 horas, no lote (17) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (CARDIOTOCÓGRAFO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 3.630,00.

 

    No dia 31/01/2019, às 13:22:42 horas, no lote (18) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (SELADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/02/2019, às 11:19:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:19:23 horas, no lote (18) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (SELADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:52:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:52:58 horas, no lote (18) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (SELADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  a

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

Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de interpor recurso por qualquer

dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto à Licitante Declarada

Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de manifestação imediata e
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motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos previsto em Edital, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:52:58 horas, no lote (18) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (SELADORA), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. -  pelo

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

PEGO LTDA com o valor R$ 1.752,96.

 

    No dia 31/01/2019, às 13:08:06 horas, no lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (FOCO CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/02/2019, às 17:36:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/02/2019, às 17:36:29 horas, no lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (FOCO CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: ORTOMEDIKA

COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E. No dia 28/02/2019, às 11:20:04 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 11:20:04 horas, no lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (FOCO CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

seguinte: Analisados os documentos encaminhados, considerando que restou comprovada a

observância das exigências editalícias, relativamente à comprovação da habilitação jurídica,

regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como, em

face dos valores ofertados estarem dentro do estimado pela Administração, assim

considerados os preços informados no Anexo IV do Termo de Referência, decido Declarar

Vencedora do Lote a Empresa MACHADO & PEGO LTDA. No dia 28/02/2019, às 16:53:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/02/2019, às 16:53:32 horas, no lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (FOCO CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Encerrado o prazo prazo sem manifestação de interesse de interpor recurso por qualquer

dos participantes da licitação para este Lote, adjudico o objeto à Licitante Declarada

Vencedora, conforme item 11.2.1., que dispõe que ?a falta de manifestação imediata e

motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos previsto em Edital, importará

na decadência deste direito, promovendo o Pregoeiro a adjudicação do objeto ao (s) licitante

(s) declarado (s) vencedor (es);?.

 

    No dia 28/02/2019, às 16:53:32 horas, no lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva

em equipamento médico-hospitalar (FOCO CIRÚRGICO), com fornecimento de peças,

Conforme especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação.

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

MACHADO & PEGO LTDA com o valor R$ 22.167,36.

 

    No dia 08/02/2019, às 17:28:42 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE

ARTIGOS MEDICOS E, no lote (1) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento

médico-hospitalar (ASPIRADOR CIRÚRGICO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. O motivo

da desclassificação foi: Analisando os documentos encaminhados e o SICAF do fornecedor,

verificou que não houve atendimento a todos os itens editalícios, em especial por ter

apresentado o documento exigido para letra �a� do item 10.3, não substituído pelo SICAF,

conforme item 10.6.2. Não consta do balanço baixado do SICAF os termos de abertura e

encerramento, nem tão pouco os índices contábeis e ainda, por não ter apresentado a

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exigida no subitem 10.1.4.3,

relativa á declaração de ME e EPP. Ante ao exposto, decido inabilitar à licitante, em

atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 08/02/2019, às 17:34:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE

ARTIGOS MEDICOS E, no lote (4) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento

médico-hospitalar (BERÇO AQUECIDO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. O motivo

da desclassificação foi: Analisando os documentos encaminhados e o SICAF do fornecedor,

verificou que não houve atendimento a todos os itens editalícios, em especial por ter

apresentado o documento exigido para letra �a� do item 10.3, não substituído pelo SICAF,

conforme item 10.6.2. Não consta do balanço baixado do SICAF os termos de abertura e

encerramento, nem tão pouco os índices contábeis e ainda, por não ter apresentado a

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exigida no subitem 10.1.4.3,

relativa á declaração de ME e EPP. Ante ao exposto, decido inabilitar à licitante, em

atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
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    No dia 08/02/2019, às 17:35:24 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE

ARTIGOS MEDICOS E, no lote (13) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento

médico-hospitalar (ELETROCARDIÓGRAFO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. O motivo

da desclassificação foi: Analisando os documentos encaminhados e o SICAF do fornecedor,

verificou que não houve atendimento a todos os itens editalícios, em especial por ter

apresentado o documento exigido para letra �a� do item 10.3, não substituído pelo SICAF,

conforme item 10.6.2. Não consta do balanço baixado do SICAF os termos de abertura e

encerramento, nem tão pouco os índices contábeis e ainda, por não ter apresentado a

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exigida no subitem 10.1.4.3,

relativa á declaração de ME e EPP. Ante ao exposto, decido inabilitar à licitante, em

atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 08/02/2019, às 17:36:11 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE

ARTIGOS MEDICOS E, no lote (16) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento

médico-hospitalar (BISTURI ELETRÔNICO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. O motivo

da desclassificação foi: Analisando os documentos encaminhados e o SICAF do fornecedor,

verificou que não houve atendimento a todos os itens editalícios, em especial por ter

apresentado o documento exigido para letra �a� do item 10.3, não substituído pelo SICAF,

conforme item 10.6.2. Não consta do balanço baixado do SICAF os termos de abertura e

encerramento, nem tão pouco os índices contábeis e ainda, por não ter apresentado a

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exigida no subitem 10.1.4.3,

relativa á declaração de ME e EPP. Ante ao exposto, decido inabilitar à licitante, em

atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 08/02/2019, às 17:36:29 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE

ARTIGOS MEDICOS E, no lote (19) - Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamento

médico-hospitalar (FOCO CIRÚRGICO), com fornecimento de peças, Conforme

especificações técnicas, unidades e quantidades descritas em Edital de Licitação. O motivo

da desclassificação foi: Analisando os documentos encaminhados e o SICAF do fornecedor,

verificou que não houve atendimento a todos os itens editalícios, em especial por ter

apresentado o documento exigido para letra �a� do item 10.3, não substituído pelo SICAF,

conforme item 10.6.2. Não consta do balanço baixado do SICAF os termos de abertura e

encerramento, nem tão pouco os índices contábeis e ainda, por não ter apresentado a

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exigida no subitem 10.1.4.3,
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relativa á declaração de ME e EPP. Ante ao exposto, decido inabilitar à licitante, em

atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
17.232.997/0001-08 EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI

10.293.515/0001-80 EXCIMER TECNOLOGIA COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIP

12.004.603/0001-40 MACHADO & PEGO LTDA

06.233.460/0001-46 MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

06.253.085/0001-04 NORTEMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

10.654.943/0001-91 ORTOMEDIKA COMERCIO E SERVICO DE ARTIGOS MEDICOS E
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