
Nº da Dispensa de Licitação Objeto Orgão Contratante Empresa Contratada  Motivo

55/2020 Aquisição de Macacão de segurança Fundo Municipal da Saúde de Aracaju

FIEL EQUIPAMENTOS E PROJETOS

DE PROTECAO AO TRABALHO

EIRELI( CNPJ: 19.614.102/0001-25)

Considerando que a empresa vencedora se negou a

assinar o contrato da Licitação Dispensável n°

55/2020, tendo em vista que a empresa realizou a

exigência de pagamento antecipado, clausula que não

estava prevista anteriormente na proposta comercial e

no contrato;

Considerando que a Secretaria Municipal da Saúde de

Aracaju realizou a aquisição de avental impermeável

na gramatura de 50, material que substitui o macacão

descartável.

Considerando que a compra do avental impermeável

fora formalizada através da Licitação Dispensável n°

50/2020 e com o valor menor ao do macacão

descartável.

Respeitando o princípio da economicidade e todos os

fatos expostos, procedemos com o cancelamento da

presente dispensa.

Publicidade dada em 03/07/2020: Diário Oficial do

Município. Informamos que a dispensa está cancelada

no sistema Aracaju Compras

27/2020
Aquisição de Macacão de segurança Fundo Municipal da Saúde de Aracaju

MAGNALUX NORDESTE LTDA ( CNPJ:

04.298.390/0001-89)

Empresa não realizou entrega dentro do prazo

estabelecido. Nota de Empenho e Dotação anuladas

70/2020 Aquisição de Conector Tráqueias Fundo Municipal da Saúde de Aracaju

MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

E SERVICOS LTDA- 11.738.593/0001-

04

Considerando que, fora realizada análise após

finalização do processo e foram

observados alguns equívocos na instrução processual,

sendo eles:

1. O termo de referencia apresenta falhas pela

ausência de informações, como prazo de entrega.

2. Equivoco na análise das propostas apresentadas.

3. A pesquisa de mercado realizada através do Banco

de Preço, plataforma de pesquisa de preço que possui

processos de compras realizadas por outros entes da

Administração Pública, a especificação não atende ao

solicitado no termo de referencia;

4. No Item 4. Razões para escolha do fornecedor e

justificativa de preço, da justificativa da licitação

dispensável não está claro as razões para escolha do

fornecedor MC Hospitalar Equipamentos Hospitalares

e Serviços Ltda Me.

Considerando que a dispensa fora anulada e

cancelada no sistema Aracaju Compras

54/2020 Aquisição de Cateter Tipo óculos Fundo Municipal da Saúde de Aracaju

TRES LEOES MATERIAL 

HOSPITALAR LTDA- CNPJ: 

00.175.233/0001-25

Processo Cancelado. A especificação solicitada pela 

área solicitante não estava de acordo com a 

necessidade da secretaria. O processo foi cancelado 

no sistema Aracaju Compras e publicado no diário 

oficial do Município


