
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - MUNICIPIO DE VENDA

NOVA DO IMIGRANTE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE / Nº Processo:

001023)

 

     às 13:04:07 horas do dia 30/06/2021 no endereço AV EVANDI AMERICO COMARELA-

385, bairro CENTRO, da cidade de VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 001023 - 2021/0000010 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (3) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:36:55:532 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 440,00

30/06/2021 10:52:20:599 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 800,00

29/06/2021 14:19:10:485 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 10:52:20:599 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 300,00

29/06/2021 14:19:10:485 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:36:55:532 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 9.609,60

29/06/2021 21:33:56:890 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 11.827,20

29/06/2021 16:20:30:848 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 55.440,00

29/06/2021 14:19:10:485 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 9.240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:36:55:532 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 568,00

30/06/2021 10:52:20:599 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 61,28

08/07/2021 Página 1 de 65



Lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (6) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (7) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (8) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (9) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (10) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (11) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (12) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

29/06/2021 21:33:56:890 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 97,60

29/06/2021 14:19:10:485 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 80,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 10:52:20:599 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 840,00

29/06/2021 21:33:56:890 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.015,00

29/06/2021 14:19:10:485 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 840,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 32,00

29/06/2021 14:18:41:463 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 354,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 582,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 582,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 233,20

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.223,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:30:50:183 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 65,00

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 100,00

29/06/2021 17:29:34:545 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 500,00

29/06/2021 14:20:36:306 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 64,00
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Lote (13) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (15) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (16) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (17) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (18) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (19) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:30:50:183 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 65,00

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 100,00

29/06/2021 17:29:34:545 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 500,00

29/06/2021 14:20:36:306 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 64,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 5.040,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:36:23:211 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.540,00

29/06/2021 21:50:58:714 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.980,00

29/06/2021 17:30:38:491 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 22.000,00

29/06/2021 14:22:45:394 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 1.100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:36:23:211 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 475,00

29/06/2021 21:50:58:714 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 532,50

29/06/2021 14:22:45:394 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:36:23:211 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 3.900,00

29/06/2021 21:50:58:714 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 5.200,00

29/06/2021 14:22:45:394 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 4.550,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:50:58:714 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 92,00

29/06/2021 17:30:38:491 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 500,00
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Lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (21) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (23) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (25) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (26) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

29/06/2021 14:22:45:394 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 21:50:58:714 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 18,40

29/06/2021 17:30:38:491 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 100,00

29/06/2021 14:22:45:394 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 20,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:38:55:190 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 103,50

29/06/2021 21:57:46:473 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 128,76

29/06/2021 17:31:49:382 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 360,00

29/06/2021 14:27:21:757 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 132,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:38:55:190 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 172,50

29/06/2021 21:57:46:473 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 214,00

29/06/2021 17:31:49:382 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 600,00

29/06/2021 14:27:21:757 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 132,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:38:55:190 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 240,00

29/06/2021 14:27:21:757 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:38:55:190 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 3.700,00

29/06/2021 21:57:46:473 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 384,00

29/06/2021 14:27:21:757 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 324,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:40:20:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 3.600,00
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Lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (28) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (29) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (31) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (33) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 6.000,00

29/06/2021 14:30:14:490 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 4.400,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:40:20:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 61,75

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 2.850,00

29/06/2021 14:30:14:490 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 2.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 89,00

29/06/2021 14:30:14:490 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 60,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 14:30:14:490 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:40:20:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 95,00

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 14.097,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.260,00

29/06/2021 22:23:45:911 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 76,80

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 18.000,00

29/06/2021 14:34:56:146 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 110,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 223,10

29/06/2021 22:23:45:911 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.620,00

29/06/2021 11:15:44:722 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.200,00

29/06/2021 14:34:56:146 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 900,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (34) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (36) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 111,55

29/06/2021 22:23:45:911 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 281,68

29/06/2021 11:15:44:722 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 600,00

29/06/2021 14:34:56:146 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 230,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:38:05:838 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.142,00

29/06/2021 22:23:45:911 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 140,00

29/06/2021 14:34:56:146 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 115,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 430,00

29/06/2021 22:23:45:911 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.181,00

29/06/2021 11:15:44:722 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 547,00

29/06/2021 22:29:47:252 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 420,00

29/06/2021 11:16:33:280 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

29/06/2021 17:34:01:832 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 750,00

29/06/2021 14:37:59:538 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 85,00

29/06/2021 22:29:47:252 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 225,00

29/06/2021 14:37:59:538 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 50,00

29/06/2021 22:29:47:252 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 80,00

29/06/2021 14:37:59:538 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 80,00
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Lote (39) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (40) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (41) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (42) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (43) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 50,00

29/06/2021 22:29:47:252 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 50,00

29/06/2021 14:37:59:538 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 52,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:29:47:252 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 50,00

29/06/2021 14:37:59:538 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 52,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:34:14:990 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 653,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:39:34:852 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 2.604,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:39:34:852 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 624,00

29/06/2021 22:34:14:990 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 7.644,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:39:34:852 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 624,00

29/06/2021 22:34:14:990 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.968,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:30:28:713 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 192,00

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.968,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:30:28:713 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 224,40

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.152,00
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Lote (48) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (49) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (52) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (53) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (54) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (55) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 550,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 14.722,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:41:23:712 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.350,00

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 3.765,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:45:31:548 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 85,00

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.860,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:43:26:087 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.350,00

30/06/2021 09:45:31:548 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.189,65

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 89,80

29/06/2021 14:41:26:631 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 76,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:43:26:087 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 12.864,00

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.321,80

29/06/2021 17:37:11:150 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 192.000,00

29/06/2021 14:41:26:631 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 1.125,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 24.240,00

29/06/2021 14:41:26:631 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 23.735,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 7.800,00
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Lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (57) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (58) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (60) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

29/06/2021 14:41:26:631 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 748,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 756,60

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 28.224,00

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 4.680,00

29/06/2021 14:45:48:138 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 18.816,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:46:26:452 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.386,00

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.350,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.530,00

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 9.000,00

29/06/2021 14:45:48:138 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 1.170,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:46:26:452 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 6.106,00

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 10.650,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 920,00

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 71.000,00

29/06/2021 14:45:48:138 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 520,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:46:26:452 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.864,00

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 816,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 4.500,00

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 4.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/06/2021 17:46:26:452 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 8.181,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 12.212,00

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 50.500,00

29/06/2021 14:45:48:138 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 9.230,00
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (3) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (6) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (7) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 17:36:55:532 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 440,00

30/06/2021 13:06:43:748 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 612,00

30/06/2021 10:52:20:599 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 10:52:20:599 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 300,00

29/06/2021 14:19:10:485 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:08:05:826 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 7.390,00

30/06/2021 14:07:42:492 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 7.397,50

30/06/2021 13:35:50:905 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 8.700,00

29/06/2021 21:33:56:890 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 11.827,20

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 13:13:06:157 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 60,00

30/06/2021 13:12:26:983 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 60,78

29/06/2021 21:33:56:890 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 97,60

29/06/2021 17:36:55:532 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 568,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 13:25:42:732 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 732,00

30/06/2021 13:25:32:804 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 735,00

30/06/2021 13:25:34:835 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 749,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 13:32:15:126 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 19,80

30/06/2021 13:31:35:858 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 20,40
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Lote (8) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (9) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (10) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (11) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (12) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (13) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (15) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 354,30

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 582,50

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 582,50

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 21:40:17:894 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 233,20

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.223,60

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 13:49:32:946 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 60,50

30/06/2021 13:48:49:743 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 61,00

30/06/2021 13:42:54:426 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 98,95

30/06/2021 13:42:44:780 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 99,45

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 13:52:54:926 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 59,50

30/06/2021 13:52:26:741 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 60,00

30/06/2021 14:08:58:870 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 92,30

30/06/2021 14:08:53:659 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 92,80

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 5.040,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (16) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (17) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (18) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (19) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (21) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

29/06/2021 21:45:30:564 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 960,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 14:22:45:394 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 1.100,00

30/06/2021 14:01:03:457 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.320,00

30/06/2021 14:00:14:522 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.534,50

29/06/2021 21:50:58:714 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.980,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:19:22:246 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 455,00

30/06/2021 14:18:57:445 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 457,00

30/06/2021 09:36:23:211 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 475,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:47:37:958 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 3.099,20

30/06/2021 14:44:15:139 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 3.139,00

30/06/2021 14:20:24:591 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 3.581,50

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:26:45:246 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 76,50

30/06/2021 14:26:11:573 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 77,00

30/06/2021 14:22:03:427 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 82,50

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:24:15:602 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 14,34

30/06/2021 14:24:00:076 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 16,90

29/06/2021 17:30:38:491 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 100,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:34:08:407 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 89,00

30/06/2021 14:33:50:457 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 90,00

30/06/2021 14:29:18:636 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 92,50

30/06/2021 14:26:03:668 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 97,62
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Lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (23) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (25) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (26) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (28) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:28:38:412 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 131,50

29/06/2021 14:27:21:757 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 132,00

30/06/2021 14:33:02:277 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 162,20

30/06/2021 14:29:40:392 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 162,69

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 14:27:21:757 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 100,00

30/06/2021 09:38:55:190 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:45:53:981 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 319,00

30/06/2021 14:45:23:478 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 320,00

30/06/2021 09:38:55:190 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 3.700,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 14:42:28:006 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 3.590,00

30/06/2021 09:40:20:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 3.600,00

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:40:20:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 61,75

29/06/2021 14:30:14:490 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 2.000,00

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 2.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:00:01:781 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 58,50

30/06/2021 14:59:26:646 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 59,00
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Lote (29) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (31) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (33) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (34) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 14:30:14:490 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 220,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:40:20:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 95,00

29/06/2021 22:14:01:460 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 14.097,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:01:16:930 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 76,30

30/06/2021 15:06:08:666 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 90,00

30/06/2021 15:03:55:696 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 92,08

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 18.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 223,10

29/06/2021 14:34:56:146 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 900,00

30/06/2021 15:06:24:440 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.198,00

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.200,00

29/06/2021 11:15:44:722 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:15:52:347 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 111,00

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 111,55

30/06/2021 15:15:52:146 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 223,00

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 600,00

29/06/2021 11:15:44:722 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:27:31:191 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 100,00

30/06/2021 15:27:12:817 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 101,40

29/06/2021 17:38:05:838 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.142,00
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Lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (36) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (39) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (40) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:41:58:968 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 430,00

29/06/2021 17:33:08:642 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.000,00

29/06/2021 22:23:45:911 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.181,00

29/06/2021 11:15:44:722 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:34:43:074 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 260,00

30/06/2021 15:34:18:019 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 263,00

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 547,00

29/06/2021 17:34:01:832 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 750,00

29/06/2021 11:16:33:280 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 85,00

30/06/2021 15:27:38:661 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 222,00

30/06/2021 15:26:21:136 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 223,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 50,00

30/06/2021 15:40:22:497 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 69,40

30/06/2021 15:39:54:433 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 69,50

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:45:05:681 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 36,50

30/06/2021 15:44:30:508 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 37,00

30/06/2021 09:43:51:111 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 50,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 15:45:29:430 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 36,50

30/06/2021 15:44:38:426 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 37,00
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Lote (41) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (42) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (43) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (48) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (49) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 22:34:14:990 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 653,50

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 17:39:34:852 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 2.604,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 17:39:34:852 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 624,00

29/06/2021 22:34:14:990 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 7.644,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 17:39:34:852 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 624,00

29/06/2021 22:34:14:990 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.968,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:30:28:713 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 192,00

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.968,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:30:28:713 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 224,40

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.152,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 550,80

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 14.722,90

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (52) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (53) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (54) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (55) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (57) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

29/06/2021 17:41:23:712 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.350,00

29/06/2021 22:39:52:904 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 3.765,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:45:31:548 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 85,00

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.860,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 14:41:26:631 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 76,00

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 89,80

30/06/2021 09:45:31:548 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.189,65

29/06/2021 17:43:26:087 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.350,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 16:13:46:741 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 1.119,50

30/06/2021 16:13:09:768 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.120,00

29/06/2021 17:43:26:087 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 12.864,00

29/06/2021 17:37:11:150 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 192.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 16:18:39:954 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 23.634,00

30/06/2021 16:16:04:652 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 23.734,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 14:41:26:631 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 748,80

29/06/2021 22:45:33:650 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 7.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 756,60

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 4.680,00

29/06/2021 14:45:48:138 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 18.816,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 28.224,00
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Lote (58) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

Lote (60) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

 

    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 30/06/2021, às 13:14:41 horas, no lote (1) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 16:17:10:623 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 1.159,50

30/06/2021 16:15:48:844 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.160,00

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 1.350,00

30/06/2021 16:19:28:970 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.509,50

30/06/2021 16:19:07:928 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 1.510,00

Data-Hora Fornecedor Lance

29/06/2021 14:45:48:138 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 520,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 920,00

29/06/2021 17:46:26:452 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 6.106,00

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 10.650,00

29/06/2021 17:36:22:425 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 71.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 09:47:37:517 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
LABORATORIOS  R$ 816,00

30/06/2021 16:19:04:885 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 1.863,50

29/06/2021 17:46:26:452 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 1.864,00

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 4.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/06/2021 16:42:46:298 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA  R$ 6.489,40

30/06/2021 16:38:14:132 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  R$ 6.500,00

30/06/2021 16:32:15:165 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE
LABORATORIO LTDA  R$ 7.859,50

29/06/2021 23:08:42:830 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP  R$ 12.212,00
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:01:55 horas, no lote (1) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:22:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:22:37 horas, no lote (1) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:22:37 horas, no lote (1) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com o valor R$ 440,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:14:56 horas, no lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:52:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:52:36 horas, no lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:02:37

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:02:37 horas, no lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto
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em edital . No dia 02/07/2021, às 16:22:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:22:52 horas, no lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:22:52 horas, no lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 360,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:11:14 horas, no lote (3) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:02:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:02:52 horas, no lote (3) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:23:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:05 horas, no lote (3) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:05 horas, no lote (3) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 7.207,20.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:19:01 horas, no lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -
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a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:53:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:53:00 horas, no lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:03:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:03:04 horas, no lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:23:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:16 horas, no lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:16 horas, no lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 60,78.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:29:56 horas, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

11:27:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 11:27:35 horas, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: MSO

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. No dia 01/07/2021, às 11:27:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/07/2021, às 11:27:54 horas, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:03:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:03:11 horas, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:23:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:27 horas, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:27 horas, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 735,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:37:05 horas, no lote (6) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:03:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:03:18 horas, no lote (6) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:23:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 16:23:37 horas, no lote (6) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:37 horas, no lote (6) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 19,80.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:30:17 horas, no lote (7) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:03:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:03:24 horas, no lote (7) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:23:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:47 horas, no lote (7) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:23:47 horas, no lote (7) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 354,30.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:41:07 horas, no lote (8) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

08/07/2021 Página 23 de 65



15:03:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:03:31 horas, no lote (8) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:24:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:24:03 horas, no lote (8) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:24:03 horas, no lote (8) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 582,50.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:41:25 horas, no lote (9) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:59:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:59:09 horas, no lote (9) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital. No dia 02/07/2021, às 16:24:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:24:14 horas, no lote (9) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor
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deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:24:14 horas, no lote (9) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I -

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

IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 582,50.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:48:08 horas, no lote (10) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:04:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:04:16 horas, no lote (10) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:24:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:24:34 horas, no lote (10) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:24:34 horas, no lote (10) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 233,20.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:52:21 horas, no lote (11) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:04:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:04:34 horas, no lote (11) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de
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habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:25:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:05 horas, no lote (11) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:05 horas, no lote (11) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 1.223,60.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:52:40 horas, no lote (12) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:04:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:04:41 horas, no lote (12) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:25:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:19 horas, no lote (12) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:19 horas, no lote (12) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MSO
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BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 60,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:12:48 horas, no lote (13) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:04:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:04:49 horas, no lote (13) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:25:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:29 horas, no lote (13) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:29 horas, no lote (13) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 59,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 13:59:17 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:04:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:04:56 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 16:25:41 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 02/07/2021, às 16:25:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:46 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 02/07/2021, às 16:25:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:25:54 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:26:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:26:03 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 02/07/2021, às 16:26:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:26:06 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 02/07/2021, às 16:26:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 16:26:18 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:26:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:26:23 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:26:23 horas, no lote (14) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 5.040,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:03:50 horas, no lote (15) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:04 horas, no lote (15) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:27:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:10 horas, no lote (15) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.
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    No dia 02/07/2021, às 16:27:10 horas, no lote (15) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 960,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:05:35 horas, no lote (16) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:11 horas, no lote (16) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:27:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:23 horas, no lote (16) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:23 horas, no lote (16) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 1.100,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:22:48 horas, no lote (17) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:18 horas, no lote (17) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro
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vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:27:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:36 horas, no lote (17) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:36 horas, no lote (17) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 455,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:52:14 horas, no lote (18) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:24 horas, no lote (18) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:27:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:46 horas, no lote (18) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:46 horas, no lote (18) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 3.094,00.
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    No dia 30/06/2021, às 14:30:37 horas, no lote (19) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:33 horas, no lote (19) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:27:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:56 horas, no lote (19) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:27:56 horas, no lote (19) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 76,50.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:28:29 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:39 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:28:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:04 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A
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proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 02/07/2021, às 16:28:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:08 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 02/07/2021, às 16:28:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:15 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:28:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:20 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:20 horas, no lote (20) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 14,34.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:38:38 horas, no lote (21) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:05:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:05:56 horas, no lote (21) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:57 horas, no lote (21) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:28:57 horas, no lote (21) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 88,98.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:39:53 horas, no lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:32:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:32:03 horas, no lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LOGLAB -

COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:06:03

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:06:03 horas, no lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:29:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:07 horas, no lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A
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proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:07 horas, no lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 132,00.

 

    No lote (23) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:42:47 horas, no lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

10:01:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 10:01:20 horas, no lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: MSO

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. No dia 01/07/2021, às 10:01:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:51:50 horas, no lote (25) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:06:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:06:16 horas, no lote (25) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:29:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:24 horas, no lote (25) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:24 horas, no lote (25) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 318,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:52:42 horas, no lote (26) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:06:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:06:23 horas, no lote (26) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:29:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:37 horas, no lote (26) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:37 horas, no lote (26) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 3.500,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 14:53:51 horas, no lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:00:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/07/2021, às 09:00:17 horas, no lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:06:32

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:06:32 horas, no lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:29:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:53 horas, no lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:29:53 horas, no lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 2.000,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:03:30 horas, no lote (28) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:06:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:06:39 horas, no lote (28) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:30:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 16:30:02 horas, no lote (28) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:02 horas, no lote (28) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 58,50.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:04:09 horas, no lote (29) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

10:03:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (29) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:04:36 horas, no lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:02:17 horas, no lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:06:48

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:06:48 horas, no lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:30:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:15 horas, no lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:15 horas, no lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 13.185,06.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:09:39 horas, no lote (31) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:03 horas, no lote (31) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:36 horas, no lote (31) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:36 horas, no lote (31) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 76,30.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:17:30 horas, no lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:04:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/07/2021, às 09:04:35 horas, no lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:07:10

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:10 horas, no lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:30:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:48 horas, no lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:30:48 horas, no lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 900,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:19:37 horas, no lote (33) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:07:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:15 horas, no lote (33) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:31:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 16:31:06 horas, no lote (33) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:06 horas, no lote (33) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 111,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:31:17 horas, no lote (34) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:07:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:22 horas, no lote (34) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:31:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:17 horas, no lote (34) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:17 horas, no lote (34) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 100,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:20:27 horas, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às
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09:05:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:05:13 horas, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 01/07/2021, às 09:54:45

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:54:45 horas, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LOGLAB -

COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:07:28

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:28 horas, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:31:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:34 horas, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:34 horas, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 1.181,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:38:23 horas, no lote (36) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:07:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:34 horas, no lote (36) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:31:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:45 horas, no lote (36) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:45 horas, no lote (36) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 260,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:30:35 horas, no lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:06:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:06:08 horas, no lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:07:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:41 horas, no lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:31:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:56 horas, no lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A
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proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:31:56 horas, no lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 222,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:43:49 horas, no lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:06:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:06:48 horas, no lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:07:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:47 horas, no lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:32:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:08 horas, no lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:08 horas, no lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 69,40.
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    No dia 30/06/2021, às 15:49:40 horas, no lote (39) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:07:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:07:54 horas, no lote (39) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:32:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:19 horas, no lote (39) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:19 horas, no lote (39) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 36,50.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:49:26 horas, no lote (40) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:08:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:08:01 horas, no lote (40) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:30 horas, no lote (40) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:30 horas, no lote (40) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 36,50.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:43:21 horas, no lote (41) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:08:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:08:25 horas, no lote (41) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:32:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:49 horas, no lote (41) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:32:49 horas, no lote (41) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 636,30.

 

    No lote (42) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:55:00 horas, no lote (43) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:07:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (43) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 30/06/2021, às 15:55:31 horas, no lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:08:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:08:19 horas, no lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LABVIX -

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:08:42 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:08:42 horas, no lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:33:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:05 horas, no lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:05 horas, no lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 7.644,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:01:09 horas, no lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às
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09:08:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:08:53 horas, no lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LABVIX -

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:08:50 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:08:50 horas, no lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:33:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:20 horas, no lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:20 horas, no lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 1.968,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:00:54 horas, no lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:09:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:09:20 horas, no lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LABVIX -

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:08:56 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:08:56 horas, no lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:33:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:33 horas, no lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:33 horas, no lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 1.968,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:00:35 horas, no lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:09:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:09:56 horas, no lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LABVIX -

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:09:02 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:09:02 horas, no lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:47 horas, no lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A
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proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:47 horas, no lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 1.152,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:06:34 horas, no lote (48) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:09:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:09:08 horas, no lote (48) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:58 horas, no lote (48) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:33:58 horas, no lote (48) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 550,80.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:06:56 horas, no lote (49) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:09:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 15:09:16 horas, no lote (49) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:34:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:34:08 horas, no lote (49) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:34:08 horas, no lote (49) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 14.722,90.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:11:55 horas, no lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:10:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:10:35 horas, no lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LABVIX -

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:09:26 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:09:26 horas, no lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:34:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:34:22 horas, no lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:34:22 horas, no lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 3.765,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:12:11 horas, no lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:11:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:11:13 horas, no lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 02/07/2021, às 15:09:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:09:43 horas, no lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:34:45 horas, no lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:34:45 horas, no lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
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ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 1.800,52.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:12:28 horas, no lote (52) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:09:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:09:49 horas, no lote (52) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:35:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:00 horas, no lote (52) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:00 horas, no lote (52) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 76,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:18:10 horas, no lote (53) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:09:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:09:56 horas, no lote (53) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 02/07/2021, às 16:35:09 horas, no lote (53) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:09 horas, no lote (53) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 1.114,95.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:22:09 horas, no lote (54) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:10:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:01 horas, no lote (54) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:35:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:24 horas, no lote (54) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:24 horas, no lote (54) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 12.120,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:18:32 horas, no lote (55) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às
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15:10:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:08 horas, no lote (55) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:35:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:37 horas, no lote (55) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:37 horas, no lote (55) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 748,80.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:23:00 horas, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:13:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:13:52 horas, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 01/07/2021, às 09:33:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:33:07 horas, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LOGLAB -

COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:10:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:14 horas, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I
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-  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:35:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:56 horas, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:35:56 horas, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 18.816,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:23:21 horas, no lote (57) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:10:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:21 horas, no lote (57) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:36:12 horas, no lote (57) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.
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    No dia 02/07/2021, às 16:36:12 horas, no lote (57) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 1.152,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:23:46 horas, no lote (58) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:10:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:27 horas, no lote (58) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:36:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:36:23 horas, no lote (58) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.

 

    No dia 02/07/2021, às 16:36:23 horas, no lote (58) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 520,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:29:11 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 01/07/2021, às

09:14:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/07/2021, às 09:14:29 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: VIMALAB

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS. No dia 01/07/2021, às 09:58:41

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 01/07/2021, às 09:58:41 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LOGLAB -

COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA. No dia 02/07/2021, às 15:10:34

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:34 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:36:36 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

. No dia 08/07/2021, às 15:10:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:10:19 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

EMPRESA LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA APÓS HOMOLOGAÇÃO DO

CERTAME, PEDIU A DESCLASSIFICAÇÃO DO LOTE ALEGANDO ERRO DE

PREENCHIMENTO CONFUNDIDO OS ITENS PELO LOTE. A PREGOEIRA PELA

AUTOTUTELA E INTERESSE PÚBLICO REFAZ OS ATOS E DESCLASSICOU A

EMPRESA. No dia 08/07/2021, às 15:10:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:10:50 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS A

PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO ANEXO

I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE O

VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL. No dia 08/07/2021, às 15:11:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:11:09 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor: LABVIX -

COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. No dia 08/07/2021, às 15:55:09 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:55:09 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 08/07/2021, às 15:57:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/07/2021, às 15:57:12 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

EMPRESA ATENDEU AS CONDIÇÕES DO EDITAL INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO.

 

    No dia 08/07/2021, às 15:57:12 horas, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP com o valor R$ 3.405,00.

 

    No dia 30/06/2021, às 16:42:50 horas, no lote (60) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-06. No dia 02/07/2021, às

15:10:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 15:10:41 horas, no lote (60) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

seguinte: A proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto

em edital . No dia 02/07/2021, às 16:36:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/07/2021, às 16:36:50 horas, no lote (60) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

proposta comercial foi aceita pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação

foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor

negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor

deste lote. Abre-se a partir desse momento prazo para recurso, conforme disposto em edital

.
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    No dia 02/07/2021, às 16:36:50 horas, no lote (60) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I

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

BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA com o valor R$ 6.390,00.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:00:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (27) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:02:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (30) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:04:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (32) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:05:13 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:06:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (37) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO
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DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:06:48 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (38) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:07:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (43) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:08:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (44) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:08:53 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (45) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:09:19 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (46) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

08/07/2021 Página 61 de 65



A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:09:55 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (47) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:10:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (50) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:11:12 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (51) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:13:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:14:29 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO
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DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA

VERIFICA-SE QUE O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:32:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS

DE LABORATORIO LTDA, no lote (22) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: NÃO APRESENTOU ANEXOS III ITEM 16.4.5 "A", ANEXO IV - ITEM

16.4.4.5 "B" , NÃO APRESENTOU FUNCIONAMENTO DA ANVISA ITEM 16.4.4 "B",

CERTIDÃO MUNICIPAL ITEM 16.4.2 "B".

 

    No dia 01/07/2021, às 09:33:06 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS

DE LABORATORIO LTDA, no lote (56) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: NÃO APRESENTOU ANEXOS III ITEM 16.4.5 "A", ANEXO IV - ITEM

16.4.4.5 "B" , NÃO APRESENTOU FUNCIONAMENTO DA ANVISA ITEM 16.4.4 "B",

CERTIDÃO MUNICIPAL ITEM 16.4.2 "B".

 

    No dia 01/07/2021, às 09:52:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (2) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO

I. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O ANEXO III, CONFORME EXIGE

O ITEM 16.4.5 "A" DO EDITAL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:53:00 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (4) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO

I. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O ANEXO III, CONFORME EXIGE

O ITEM 16.4.5 "A" DO EDITAL.

 

    No dia 01/07/2021, às 09:54:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS

DE LABORATORIO LTDA, no lote (35) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: NÃO APRESENTOU ANEXOS III ITEM 16.4.5 "A", ANEXO IV - ITEM

16.4.4.5 "B" , NÃO APRESENTOU FUNCIONAMENTO DA ANVISA ITEM 16.4.4 "B",

CERTIDÃO MUNICIPAL ITEM 16.4.2 "B".

 

    No dia 01/07/2021, às 09:58:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS

DE LABORATORIO LTDA, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

08/07/2021 Página 63 de 65



desclassificação foi: NÃO APRESENTOU ANEXOS III ITEM 16.4.5 "A", ANEXO IV - ITEM

16.4.4.5 "B" , NÃO APRESENTOU FUNCIONAMENTO DA ANVISA ITEM 16.4.4 "B",

CERTIDÃO MUNICIPAL ITEM 16.4.2 "B".

 

    No dia 01/07/2021, às 10:01:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MSO BIOMED PRODUTOS

LABORATORIAIS LTDA, no lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 01/07/2021, às 10:01:58 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (24) - CONFORME DESCRIÇÃO

ANEXO I. O motivo da desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO

DESSE LOTE, POIS A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO

DOS ITENS DO ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO VALOR

ACIMA DA MÉDIA.

 

    No dia 01/07/2021, às 10:03:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MSO BIOMED PRODUTOS

LABORATORIAIS LTDA, no lote (29) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MÉDIA , MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 01/07/2021, às 11:27:35 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - MSO BIOMED PRODUTOS

LABORATORIAIS LTDA, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: Não apresentou o Certificado de Registro do produto, emitido pela

ANVISA - vinculada ao Ministério da Saúde, ou cópia autenticada da publicação do Diário da

União relativamente ao registro do produto. Caso o prazo de validade esteja vencido deverá

ser apresentado Certificado de Registro ou cópia da publicação no Diário Oficial da união,

acompanhado do pedido de revalidação "FP1 e FP2", datada do semestre anterior ao do

vencimento, item 16.4.4 "c".

 

    No dia 01/07/2021, às 11:27:54 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor - VIMALAB COMERCIO DE

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, no lote (5) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO

I. O motivo da desclassificação foi: NÃO APRESENTOU O ANEXO III, CONFORME EXIGE

O ITEM 16.4.5 "A" DO EDITAL.
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    No dia 07/07/2021, às 15:50:34 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO

PAULO SCHETTINO MINETI - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    No dia 08/07/2021, às 15:11:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassif icou o fornecedor -  LABVIX - COMERCIO E

REPRESENTACAO LTDA, no lote (59) - CONFORME DESCRIÇÃO ANEXO I. O motivo da

desclassificação foi: A EMPRESA SOLITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DESSE LOTE, POIS

A PROPOSTA NO BB FOI LANÇADA CONFORME A NUMERAÇÃO DOS ITENS DO

ANEXO I DO PREGÃO E NÃO DOS LOTES. OBSERVANDO A MEDIA VERIFICA-SE QUE

O VALOR ESTA INCORRETO, INEXEQUIVEL.

 

    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.

 

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

Pregoeiro da disputa

 

JOAO PAULO SCHETTINO MINETI

Autoridade Competente

 

VAUNEIDI MARIA PETERLE

Membro Equipe Apoio

 

CRISTIANE APARECIDA DA COSTA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
05.356.421/0001-73 ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

39.808.530/0001-04 LABVIX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

21.895.553/0001-20 LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA

37.509.082/0001-04 MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

31.804.909/0001-26 VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS
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