
            
 

                      INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL. 

ATA DE JULGAMENTO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 04/2022 

 

O INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL - 

IPCEP, vem tornar pública a decisão da Comissão de Licitação, após análise das propostas 

apresentadas no Edital de Concorrência nº 04/2022, conforme abaixo articulado. 

1. RENALTH PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

nº 07.311.402/0001-56; 

A empresa RENALTH PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA., apresentou 

proposta de menor valor, em conformidade com o que exigia o Edital, contudo quando 

da análise da documentação de habilitação pela Comissão de Licitação, essa verificou 

que a referida empresa deixou de cumprir o Edital na Cláusula Terceira, Item 3.2, alínea 

“b”, Item 3.3, alínea “b”, na medida em que deixou de apresentar a Certidão Negativa 

Expedida pela Secretaria de Fazenda Estadual, ainda, em afrontando o Item 3.4, alíena 

“c”, deixou de apresentar a comprovação de vínculo permanente entre o Responsável 

Técnico e a Empresa, deliberando a Comissão de Licitação pela inabilitação da 

proponente. 

 

2. FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES – EIRELI, inscrita 

no CNPJ sob o nº 01.154.827/0001-12; 

A empresa FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES – EIRELI, 

apresentou proposta em conformidade com o que exigia o Edital, contudo da mesma 

maneira que a 1ª proponente classificada, quando da análise da documentação de 

habilitação pela Comissão de Licitação, essa verificou que a referida empresa deixou de 

cumprir o Edital na Cláusula Terceira, Item 3.2, alínea “b”, deliberando a Comissão de 

Licitação pela inabilitação dessa proponente. 

Assim, a Comissão de Licitação, com fulcro no que autoriza o Item 8.3, da Cláusula 8 do 



            
 

                      INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL. 

Edital de Concorrência nº 04/2022, vem convocar as proponentes acima relacionadas para, 

querendo, apresentar nova proposta e documentação de habilitação, em conformidade com 

os termos editalícios, até o dia 07/02/2022 às 18hs, a qual deve ser encaminhada para o e-

mail licitacoes.hegv@ipcep.org.br ou entregue fisicamente no novo endereço do IPCEP, 

localizada na Rua Victor Civita, nº 66, Edifício 5, Bloco 1, Sala 303 – Condomínio Rio de 

Office Park Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ, também até às 18hs. 

 

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2022. 
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