
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNGOTA - FUNGOTA - (SP)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ FUNGOTA / Nº Processo: 008/2019)

 

     às 10:48:57 horas do dia 27/06/2019 no endereço R CARLOS GOMES-1610, bairro

CENTRO, da cidade de ARARAQUARA - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

WAGNER DOS SANTOS TEDESCO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

008/2019 - 2019/008/2019 que tem por objeto Registro de Preços para eventual e futura

Aquisição de Medicamentos Hospitalares  Comprimidos e de Controle Especial, para

atender a Fundação Municipal Irene Siqueira Alves  Vovó Mocinha - FUNGOTA, conforme

Anexo I, por um período de 12(doze) meses.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto e

pediátrico.

Lote (2) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto e

pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL. Uso adulto e pediátrico.

Lote (4) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL. Uso adulto e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso adulto

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:22:44:494 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 33,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/06/2019 14:53:14:563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.  R$ 7.827,51

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:22:44:494 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 246,75
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Lote (6) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso adulto

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso

adulto e pediátrico acima de 6 anos

Lote (8) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso

adulto e pediátrico acima de 6 anos

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Diazepam 5 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - Diazepam 5 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de administração: intramuscular e

intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico.

Lote (12) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de administração: intramuscular e

intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e

pediátrico.

Lote (14) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e

pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (15) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso, em

ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico.

Lote (16) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso, em

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:10:232 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 27,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/06/2019 14:54:44:662 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.  R$ 2.505,00

14/06/2019 14:13:18:615 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 2.505,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:18:615 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 8,55

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:18:615 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 642,20
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ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (17) - Maleato de levopromazina 4% (40 mg/ml), solução oral em gotas, via de

administração: oral, em frasco com 20 mL. uso adulto e pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Maleato de levopromazina 4% (40 mg/ml), solução oral em gotas, via de

administração: oral, em frasco com 20 mL. uso adulto e pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (19) - Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

Lote (20) - Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (21) - Misoprostol 25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

Lote (22) - Misoprostol 25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (23) - Tiopental sódico 1g, pó injetável estéril, via de administração: intravenoso, em

frasco ampola contendo 1g. Uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (24) - Tiopental sódico 1g, pó injetável estéril, via de administração: intravenoso, em

frasco ampola contendo 1g. Uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (25) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via de administração: oral,uso

adulto e pediátrico.

Lote (26) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via de administração: oral,uso

adulto e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (27) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

pediátrico e adulto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2019 15:37:49:915 CM HOSPITALAR S A  R$ 54.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

26/06/2019 15:38:48:760 CM HOSPITALAR S A  R$ 15.337,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:25:853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 99,44
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Lote (28) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

pediátrico e adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (29) - Ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (30) - Ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (31) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração oral, para uso adulto.

Lote (32) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (33) - Captopril 12,5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (34) - Captopril 12,5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (35) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Lote (36) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (37) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de administração oral, uso adulto

Lote (38) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de administração oral, uso adulto

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (39) - Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (40) - Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimidos, via de administração oral, uso

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:25:853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 18,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:25:853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:33:231 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 37,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:33:231 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 21,75
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adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (41) - Cloridrato de epinastina 10 mg comprimidos, via de administração: oral, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (42) - Cloridrato de epinastina 10 mg comprimidos, via de administração: oral, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (43) - Cloridrato de hidralazina 25 mg comprimido, via de administração oral, para uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (44) - Cloridrato de hidralazina 25 mg comprimido, via de administração oral, para uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (45) - Cloridrato de hidralazina 50 mg  comprimido, via de administração oral, uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (46) - Cloridrato de hidralazina 50 mg  comprimido, via de administração oral, uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (47) - Cloridrato de isoxsuprina 10 mg comprimidos, via de administração oral para uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (48) - Cloridrato de isoxsuprina 10 mg comprimidos, via de administração oral para uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (49) - Cloridrato de lisina 125 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (50) - Cloridrato de lisina 125 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (51) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

Lote (52) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:38:721 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 138,75
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (53) - Cloridrato de propanolol 40 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (54) - Cloridrato de propanolol 40 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (55) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

Lote (56) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (57) - Espironolactona 25 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (58) - Espironolactona 25 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (59) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico

Lote (60) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (61) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso em adultos e

pediátricos

Lote (62) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso em adultos e

pediátricos

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (63) - Isossorbida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:38:721 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 142,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:38:721 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:48:890 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 48,75
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (64) - Isossorbida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (65) - Isossorbida 5 mg comprimidos sublingual, via de administração sublingual, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (66) - Isossorbida 5 mg comprimidos sublingual, via de administração sublingual, uso

adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (67) - Lactobacillus reuteri DSM 17938, comprimidos mastigaveis, via de administração

oral, uso adulto e pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (68) - Lactobacillus reuteri DSM 17938, comprimidos mastigaveis, via de administração

oral, uso adulto e pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (69) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Lote (70) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (71) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de administração oral, uso adulto

e pediátrico.

Lote (72) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de administração oral, uso adulto

e pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (73) - Metildopa 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (74) - Metildopa 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (75) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Lote (76) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:48:890 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 41,08

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 60,75

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 105,00
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (77) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

Lote (78) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (79) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

Lote (80) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (81) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico.

Lote (82) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (83) - Permanganato de potássico 100 mg comprimidos, via de administração tópica,

para uso adulto  e pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (84) - Permanganato de potássico 100 mg comprimidos, via de administração tópica,

para uso adulto  e pediátrico

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (85) - Pindolol 5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (86) - Pindolol 5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (87) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico

Lote (88) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 142,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:14:02:115 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 82,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

14/06/2019 14:14:02:115 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 118,50
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    Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto e

pediátrico.

Lote (2) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto e

pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (3) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL. Uso adulto e pediátrico.

Lote (4) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL. Uso adulto e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (5) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso adulto

Lote (6) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso adulto

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (7) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso

adulto e pediátrico acima de 6 anos

Lote (8) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso

adulto e pediátrico acima de 6 anos

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:22:44:494 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 33,75

Data-Hora Fornecedor Lance

25/06/2019 14:53:14:563 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.  R$ 7.827,51

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:22:44:494 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 246,75

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:10:232 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 27,00
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (9) - Diazepam 5 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (10) - Diazepam 5 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de administração: intramuscular e

intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico.

Lote (12) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de administração: intramuscular e

intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (13) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e

pediátrico.

Lote (14) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e

pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (15) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso, em

ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico.

Lote (16) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso, em

ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (17) - Maleato de levopromazina 4% (40 mg/ml), solução oral em gotas, via de

administração: oral, em frasco com 20 mL. uso adulto e pediátrico

Data-Hora Fornecedor Lance

27/06/2019 11:14:04:249 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
LTDA.  R$ 2.489,33

27/06/2019 11:14:01:758 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 2.489,35

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:18:615 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 8,55

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:18:615 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 642,20
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (18) - Maleato de levopromazina 4% (40 mg/ml), solução oral em gotas, via de

administração: oral, em frasco com 20 mL. uso adulto e pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (19) - Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

Lote (20) - Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (21) - Misoprostol 25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

Lote (22) - Misoprostol 25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (23) - Tiopental sódico 1g, pó injetável estéril, via de administração: intravenoso, em

frasco ampola contendo 1g. Uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (24) - Tiopental sódico 1g, pó injetável estéril, via de administração: intravenoso, em

frasco ampola contendo 1g. Uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (25) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via de administração: oral,uso

adulto e pediátrico.

Lote (26) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via de administração: oral,uso

adulto e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

Data-Hora Fornecedor Lance

26/06/2019 15:37:49:915 CM HOSPITALAR S A  R$ 54.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/06/2019 15:38:48:760 CM HOSPITALAR S A  R$ 15.337,50

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:25:853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 99,44
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Lote (27) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

pediátrico e adulto.

Lote (28) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

pediátrico e adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (29) - Ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (30) - Ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (31) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração oral, para uso adulto.

Lote (32) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (33) - Captopril 12,5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (34) - Captopril 12,5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (35) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Lote (36) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:25:853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 18,75

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:25:853 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 15,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:33:231 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 37,50
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Lote (37) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de administração oral, uso adulto

Lote (38) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de administração oral, uso adulto

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (39) - Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (40) - Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (41) - Cloridrato de epinastina 10 mg comprimidos, via de administração: oral, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (42) - Cloridrato de epinastina 10 mg comprimidos, via de administração: oral, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (43) - Cloridrato de hidralazina 25 mg comprimido, via de administração oral, para uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (44) - Cloridrato de hidralazina 25 mg comprimido, via de administração oral, para uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (45) - Cloridrato de hidralazina 50 mg  comprimido, via de administração oral, uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (46) - Cloridrato de hidralazina 50 mg  comprimido, via de administração oral, uso

pediátrico e  adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:33:231 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 21,75
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Lote (47) - Cloridrato de isoxsuprina 10 mg comprimidos, via de administração oral para uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (48) - Cloridrato de isoxsuprina 10 mg comprimidos, via de administração oral para uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (49) - Cloridrato de lisina 125 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (50) - Cloridrato de lisina 125 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (51) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

Lote (52) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (53) - Cloridrato de propanolol 40 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (54) - Cloridrato de propanolol 40 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (55) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto.

Lote (56) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de administração oral, uso

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:38:721 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 138,75

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:38:721 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 142,50
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adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (57) - Espironolactona 25 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (58) - Espironolactona 25 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (59) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico

Lote (60) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (61) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso em adultos e

pediátricos

Lote (62) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso em adultos e

pediátricos

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (63) - Isossorbida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (64) - Isossorbida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (65) - Isossorbida 5 mg comprimidos sublingual, via de administração sublingual, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:38:721 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 30,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:48:890 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 48,75
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Lote (66) - Isossorbida 5 mg comprimidos sublingual, via de administração sublingual, uso

adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (67) - Lactobacillus reuteri DSM 17938, comprimidos mastigaveis, via de administração

oral, uso adulto e pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (68) - Lactobacillus reuteri DSM 17938, comprimidos mastigaveis, via de administração

oral, uso adulto e pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (69) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Lote (70) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (71) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de administração oral, uso adulto

e pediátrico.

Lote (72) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de administração oral, uso adulto

e pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (73) - Metildopa 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (74) - Metildopa 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (75) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:48:890 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 41,08

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 60,75

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 105,00
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Lote (76) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (77) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

Lote (78) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (79) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

Lote (80) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (81) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico.

Lote (82) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (83) - Permanganato de potássico 100 mg comprimidos, via de administração tópica,

para uso adulto  e pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (84) - Permanganato de potássico 100 mg comprimidos, via de administração tópica,

para uso adulto  e pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (85) - Pindolol 5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (86) - Pindolol 5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto.

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 142,50

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:13:57:326 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 450,00

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:14:02:115 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 82,50
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    Não foram localizadas lances para este lote.

 

Lote (87) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico

Lote (88) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico

    Não foram localizadas lances para este lote.

 

 

    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 27/06/2019, às 11:41:57 horas, no lote (1) - Carbamazepina 200 mg, comprimido

oral, via de administração: oral, uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/07/2019, às 15:11:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2019, às 15:11:47 horas, no lote (1) - Carbamazepina 200 mg, comprimido

oral, via de administração: oral, uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: documentos ok. No dia

24/07/2019, às 13:49:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso

adulto e pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (2) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso

adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:20:41 horas, no lote (3) - Cloridrato de dextrocetamina 50

mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso e intramuscular, em frasco

ampola com 10 mL. Uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/07/2019, às 15:19:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2019, às 15:19:35 horas, no lote (3) - Cloridrato de dextrocetamina 50

Data-Hora Fornecedor Lance

14/06/2019 14:14:02:115 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA  R$ 118,50
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mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso e intramuscular, em frasco

ampola com 10 mL. Uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: documento ok. No dia 24/07/2019, às

13:40:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (3) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução injetável, via de

administração: intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL. Uso adulto e

pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (4) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução injetável, via de

administração: intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL. Uso adulto e

pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:15:56 horas, no lote (5) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL,

solução injetável, via de administração: endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em

ampola com 2 mL. Uso adulto -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

05/07/2019, às 15:19:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2019, às 15:19:13 horas, no lote (5) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL,

solução injetável, via de administração: endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em

ampola com 2 mL. Uso adulto -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: documento ok. No dia 24/07/2019, às 13:50:43 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (5) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso adulto - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (6) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável, via de administração:

endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso adulto - não foram

encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:41:48 horas, no lote (7) - Cloridrato de sertralina 50 mg,

comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/07/2019, às 15:20:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/07/2019, às 15:20:00 horas, no lote (7) - Cloridrato de sertralina 50 mg,

comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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documento ok. No dia 24/07/2019, às 13:50:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via de administração: oral.

Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (8) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via de administração: oral.

Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (9) - Diazepam 5 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto. -

não foram encontradas propostas.

 

    No lote (10) - Diazepam 5 mg, comprimido oral, via de administração: oral, uso adulto. -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:16:52 horas, no lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução

injetável, via de administração: intramuscular e intravenoso, em ampola com 1 mL, uso

adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às

13:42:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 13:42:34 horas, no lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução

injetável, via de administração: intramuscular e intravenoso, em ampola com 1 mL, uso

adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - WAGNER DOS SANTOS TEDESCO - desclassificou o

fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.. No dia

24/07/2019, às 16:21:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de administração: intramuscular

e intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No lote (12) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de administração: intramuscular

e intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico. - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:20:23 horas, no lote (13) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral,

via de administração: oral. Uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 13:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 13:53:59 horas, no lote (13) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral,

via de administração: oral. Uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para:
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declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa atendeu ao edital e

anexos. No dia 24/07/2019, às 16:22:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (13) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e

pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (14) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de administração: oral. Uso adulto e

pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:16:42 horas, no lote (15) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução

injetável, via de administração: intravenoso, em ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:06:40 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (15) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso,

em ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (16) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de administração: intravenoso,

em ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (17) - Maleato de levopromazina 4% (40 mg/ml), solução oral em gotas, via de

administração: oral, em frasco com 20 mL. uso adulto e pediátrico - não foram encontradas

propostas.

 

    No lote (18) - Maleato de levopromazina 4% (40 mg/ml), solução oral em gotas, via de

administração: oral, em frasco com 20 mL. uso adulto e pediátrico - não foram encontradas

propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:16:30 horas, no lote (19) - Misoprostol 200 mcg, comprimido

vaginal, via de administração: vaginal, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 13:47:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (19) - Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (20) - Misoprostol 200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:16:10 horas, no lote (21) - Misoprostol 25 mcg, comprimido

vaginal, via de administração: vaginal, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para:
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arrematado. No dia 24/07/2019, às 13:47:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - Misoprostol 25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (22) - Misoprostol 25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (23) - Tiopental sódico 1g, pó injetável estéril, via de administração: intravenoso,

em frasco ampola contendo 1g. Uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (24) - Tiopental sódico 1g, pó injetável estéril, via de administração: intravenoso,

em frasco ampola contendo 1g. Uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:15:42 horas, no lote (25) - Topiramato 25 mg, comprimido

revestido oral, via de administração: oral,uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:08:28 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (25) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via de administração: oral,uso

adulto e pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (26) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via de administração: oral,uso

adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:54:18 horas, no lote (27) - Ácido acetilsalicílico 100 mg

comprimidos, via de administração oral, para uso pediátrico e adulto. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:08:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (27) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de administração oral, para

uso pediátrico e adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (28) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de administração oral, para

uso pediátrico e adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (29) - Ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimidos, via de administração oral, para

uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (30) - Ácido ursodesoxicólico 50 mg comprimidos, via de administração oral, para
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uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:42:19 horas, no lote (31) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de

administração oral, para uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 24/07/2019, às 14:09:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (31) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração oral, para uso adulto. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (32) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração oral, para uso adulto. -

não foram encontradas propostas.

 

    No lote (33) - Captopril 12,5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto -

não foram encontradas propostas.

 

    No lote (34) - Captopril 12,5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:42:38 horas, no lote (35) - Captopril 25 mg comprimidos, via de

administração oral, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

24/07/2019, às 14:09:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (35) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (36) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto. - não

foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:54:09 horas, no lote (37) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos,

via de administração oral, uso adulto -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 24/07/2019, às 14:10:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (37) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de administração oral, uso adulto -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (38) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de administração oral, uso adulto -

não foram encontradas propostas.

 

    No lote (39) - Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimidos, via de administração oral,

uso adulto. - não foram encontradas propostas.
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    No lote (40) - Cloridrato de clonidina 0,200 mg comprimidos, via de administração oral,

uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (41) - Cloridrato de epinastina 10 mg comprimidos, via de administração: oral, uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (42) - Cloridrato de epinastina 10 mg comprimidos, via de administração: oral, uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (43) - Cloridrato de hidralazina 25 mg comprimido, via de administração oral, para

uso pediátrico e  adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (44) - Cloridrato de hidralazina 25 mg comprimido, via de administração oral, para

uso pediátrico e  adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (45) - Cloridrato de hidralazina 50 mg  comprimido, via de administração oral, uso

pediátrico e  adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (46) - Cloridrato de hidralazina 50 mg  comprimido, via de administração oral, uso

pediátrico e  adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (47) - Cloridrato de isoxsuprina 10 mg comprimidos, via de administração oral para

uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (48) - Cloridrato de isoxsuprina 10 mg comprimidos, via de administração oral para

uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (49) - Cloridrato de lisina 125 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (50) - Cloridrato de lisina 125 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:54:24 horas, no lote (51) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg

comprimidos, via de administração oral, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:11:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (51) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos, via de administração

oral, uso adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
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    No lote (52) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos, via de administração

oral, uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (53) - Cloridrato de propanolol 40 mg comprimidos, via de administração oral, para

uso adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (54) - Cloridrato de propanolol 40 mg comprimidos, via de administração oral, para

uso adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:42:08 horas, no lote (55) - Cloridrato de ranitidina 150 mg

comprimidos, via de administração oral, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:11:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (55) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (56) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (57) - Espironolactona 25 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (58) - Espironolactona 25 mg comprimidos, via de administração oral, para uso

adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:07:49 horas, no lote (59) - Furosemida 40 mg comprimidos, via

de administração oral, uso adulto e pediátrico -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:20:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (59) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (60) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 11:42:28 horas, no lote (61) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos,

via de administração oral, uso em adultos e pediátricos -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:43:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (61) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso em

adultos e pediátricos - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (62) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de administração oral, uso em

adultos e pediátricos - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (63) - Isossorbida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto. - não

foram encontradas propostas.

 

    No lote (64) - Isossorbida 10 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto. - não

foram encontradas propostas.

 

    No lote (65) - Isossorbida 5 mg comprimidos sublingual, via de administração sublingual,

uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (66) - Isossorbida 5 mg comprimidos sublingual, via de administração sublingual,

uso adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (67) - Lactobacillus reuteri DSM 17938, comprimidos mastigaveis, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (68) - Lactobacillus reuteri DSM 17938, comprimidos mastigaveis, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:55:17 horas, no lote (69) - Levotiroxina sódica 125 mcg

comprimidos, via de administração oral, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:46:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (69) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (70) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de administração oral, uso

adulto. - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:54:46 horas, no lote (71) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg

drágeas, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:48:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/07/2019, às 14:48:39 horas, no lote (71) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg

drágeas, via de administração oral, uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: a empresa atendeu as

especificações do edital e  anexos. No dia 24/07/2019, às 16:23:12 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No lote (71) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de administração oral, uso

adulto e pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (72) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de administração oral, uso

adulto e pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (73) - Metildopa 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto - não

foram encontradas propostas.

 

    No lote (74) - Metildopa 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto - não

foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:55:21 horas, no lote (75) - Metronidazol 250 mg comprimidos,

via de administração oral, uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 24/07/2019, às 14:49:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (75) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (76) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto. -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:55:08 horas, no lote (77) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de

administração oral, para uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 24/07/2019, às 14:50:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (77) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (78) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto. -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:55:00 horas, no lote (79) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de

administração oral, para uso adulto. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 24/07/2019, às 14:50:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (79) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto. -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (80) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto. -

não foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:54:54 horas, no lote (81) - Paracetamol 500 mg comprimidos,

via de administração oral, uso adulto e pediátrico. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:57:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (81) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (82) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de administração oral, uso adulto e

pediátrico. - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (83) - Permanganato de potássico 100 mg comprimidos, via de administração

tópica, para uso adulto  e pediátrico - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (84) - Permanganato de potássico 100 mg comprimidos, via de administração

tópica, para uso adulto  e pediátrico - não foram encontradas propostas.

 

    No lote (85) - Pindolol 5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto. - não

foram encontradas propostas.

 

    No lote (86) - Pindolol 5 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto. - não

foram encontradas propostas.

 

    No dia 27/06/2019, às 12:55:25 horas, no lote (87) - Prednisona 20 mg comprimidos, via

de administração oral, para uso adulto e pediátrico -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/07/2019, às 14:58:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (87) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No lote (88) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de administração oral, para uso adulto e

pediátrico - não foram encontradas propostas.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:40:58 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
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FARMACEUTICOS LTDA., no lote (3) - Cloridrato de dextrocetamina 50 mg/mL, solução

injetável, via de administração: intravenoso e intramuscular, em frasco ampola com 10 mL.

Uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: o valor arrematado está acima da

referencia conforme anexo I e não houve negociação conforme documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:42:34 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

FARMACEUTICOS LTDA., no lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de

administração: intramuscular e intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico. O

motivo da desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme anexo I e não

houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:47:03 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - CM HOSPITALAR S A, no lote (19) - Misoprostol

200 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso adulto. O motivo da

desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme anexo I e não houve

negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:47:36 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - CM HOSPITALAR S A, no lote (21) - Misoprostol

25 mcg, comprimido vaginal, via de administração: vaginal, uso adulto. O motivo da

desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme anexo I e não houve

negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:49:10 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (1) - Carbamazepina 200 mg, comprimido oral, via de

administração: oral, uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: o valor está

acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:50:43 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (5) - Cloridrato de petidina 50 mg/mL, solução injetável,

via de administração: endovenoso, intramuscular e subcutâneo, em ampola com 2 mL. Uso

adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme anexo I e

não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 13:50:59 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (7) - Cloridrato de sertralina 50 mg, comprimido oral, via
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de administração: oral. Uso adulto e pediátrico acima de 6 anos. O motivo da

desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme anexo I e não houve

negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:06:39 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (15) - Flumazenil 0,1 mg/mL, solução injetável, via de

administração: intravenoso, em ampola com 5 mL, uso adulto e pediátrico. O motivo da

desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme anexo I e não houve

negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:08:28 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (25) - Topiramato 25 mg, comprimido revestido oral, via

de administração: oral,uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: o valor está

acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:08:41 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (27) - Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimidos, via de

administração oral, para uso pediátrico e adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor

está acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com

documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:09:24 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (31) - Atenolol 25 mg, comprimidos  via de administração

oral, para uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da referencia

conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:09:41 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (35) - Captopril 25 mg comprimidos, via de administração

oral, uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da referencia conforme

anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:10:08 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (37) - Carvedilol 3, 125 mg, comprimidos, via de

administração oral, uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da
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referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:11:15 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (51) - Cloridrato de metoclopramida 10 mg comprimidos,

via de administração oral, uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da

referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:11:29 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (55) - Cloridrato de ranitidina 150 mg comprimidos, via de

administração oral, uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da

referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:20:02 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (59) - Furosemida 40 mg comprimidos, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: o valor está

acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:43:54 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (61) - Hidroclorotiazida 25 mg comprimidos, via de

administração oral, uso em adultos e pediátricos. O motivo da desclassificação foi: o valor

está acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com

documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:46:50 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (69) - Levotiroxina sódica 125 mcg comprimidos, via de

administração oral, uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da

referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:49:02 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (75) - Metronidazol 250 mg comprimidos, via de

administração oral, uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da

referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:50:38 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS
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TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (77) - Nifedipino 10 mg comprimidos, via de administração

oral, para uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da referencia

conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:50:55 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (79) - Nifedipino 20 mg comprimidos, via de administração

oral, para uso adulto. O motivo da desclassificação foi: o valor está acima da referencia

conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:57:30 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (81) - Paracetamol 500 mg comprimidos, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: o valor está

acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 14:58:26 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (87) - Prednisona 20 mg comprimidos, via de

administração oral, para uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: o valor

está acima da referencia conforme anexo I e não houve negociação de acordo com

documento.

 

    No dia 24/07/2019, às 16:21:44 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (11) - Droperidol 2,5 mg/mL, solução injetável, via de

administração: intramuscular e intravenoso, em ampola com 1 mL, uso adulto e pediátrico. O

motivo da desclassificação foi: A empresa solicitou desclassificação.

 

    No dia 24/07/2019, às 16:22:21 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (13) - Fenitoína 100 mg, comprimido oral, via de

administração: oral. Uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: a empresa

solicitou desclassificação.

 

    No dia 24/07/2019, às 16:23:12 horas, o Pregoeiro da licitação - WAGNER DOS SANTOS

TEDESCO - desclassificou o fornecedor - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS

FARMACEUTICOS LTDA, no lote (71) - Maleato de dexclorfiniramina 6 mg drágeas, via de

administração oral, uso adulto e pediátrico. O motivo da desclassificação foi: a empresa
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solicitou desclassificação.

 

    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.

 

WAGNER DOS SANTOS TEDESCO

Pregoeiro da disputa

 

LUCIA REGINA ORTIZ LIMA

Autoridade Competente

 

ELENILZE MARA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR S A

44.734.671/0001-51 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.

49.228.695/0001-52 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
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