
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

COCO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

REGISTRO DE PREÇOS 

DATA DA SESSÃO: 28/08/17 ás 10:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 28/08/17 das 09:00 ás 09:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 28/08/17 das 09:30 ás.10:00 horas. 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 28/08/17 a partir das 10:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 
364, Centro em Conchal SP (Sala de Licitações). 

1. PREÂMBULO 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, 

Centro, Conchal SP, através do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI 
MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do DECRETO N° 
3.930 de 02 de janeiro de 2017, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para 
receber as documentações e proposta para licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL", o qual será processado e julgado 
de conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 10.520 de 17/07/02 
subsidiariamente à Lei Federal n° 8.666/93 atualizada e Lei Complementar 
n° 123/06. 

1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar seu 
credenciamento (ANEXO I), juntamente com as documentações exigidas no item 
6.2.1. e bem como os envelopes "Proposta" e "Documentação", no Setor de Protocolo, 
sito na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP, apresentando 
documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela 
representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou 
outro documento oficial equivalente com foto. 

1.3. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do 
Município de Conchal, www.conchal.sp.gov.br, outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (19) 3866-8600 ramal 10, no Departamento de Licitação e 
Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
às 16:00 horas. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará 
pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não 
confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO: 
2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE GASES 

MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS NORMATIZADOS E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO, para suprir/atender a necessidade do município. As especificações 
mínimas detalhadas do objeto deste edital constam no Termo de Referência, 
ANEXO VII qual faz parte integrante deste edital. 

3. DA SESSÃO: 
3.1. A sessão da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, a 

ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste edital. 
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4. 	DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive 
quanto à documentação. 

4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que: 
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura do Município de Conchal SP; 
b) Tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 
c) Encontrar-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; 
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio. 

	

5. 	DO CREDENCIAMENTO (ANEXO I): 
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido 

a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste edital, por sua representada, atendendo ao item 1.2. Deste edital. 

5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de 
habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar junto ao Pregoeiro, 
para participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial 
equivalente com foto, juntamente com os documentos exigidos no item 6.2.1. deste 
edital. 

5.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
Procuração que comprove a outorga os necessários poderes para formular ofertas e 
lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes e este certame 
licitatório, em nome da proponente. 

5.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato 
consolidado ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos os poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura. 

5.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência 
desta documentação, ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de 
imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a classificação 
preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões do 
Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos, ficando 
mantido, o valor apresentado na proposta escrita, considerando-o para efeito de 
ordenação das propostas e apuração das menores taxas. 

	

6. 	DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE HABILITAÇÃO: 
6.1. Cada licitante deverá apresentar documentos de que trata o item 9., deste edital. 
6.2. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes 

credenciados das proponentes deverão entregar, simultaneamente, no Setor de 
Protocolo desta Prefeitura, os documentos e as propostas, exigidos no presente 
edital, em 02 (dois) envelopes fechados, distintos e numerados de 01 e 02 na forma 
dos subitens abaixo: 

6.2.1. No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem 
6.2., o representante de cada licitante, deverá entregar ao Pregoeiro, em separado de 
qualquer dos envelopes, os seguintes documentos: 
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a) Credenciamento, (ANEXO I) e ou Procuração publica ou particular com firma 
reconhecida em cartório competente, comprovando os poderes para formular lances 
verbais de preços, conforme item 5.3.; 

b) Declaração de cumprimento do requisito de Habilitação (ANEXO II). 
c) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. Em hipótese alguma 

serão aceitos documentos diferentes dos citados acima para efeito de comprovação 
do enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte (ANEXO III). 

d) Cópia autenticada da seguinte documentação, conforme o caso: 
Registro comercial, no caso de empresa individual; 

II 	Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores, (caso o contrato social em vigor 
não apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da empresa, a 
mesma deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 

III 	Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

IV 	Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

6.2.2. A não entrega das documentações exigida no subitem 6.2.1. deste edital implicará 
em não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo Proposta de 
Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 
licitatório. 

7. 	DA INDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES: 
7.1. Os envelopes "Propostas" e "Documentação" deverão ser apresentados com as 

identificações externas: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE I - "PROPOSTA DE PREÇOS" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 28/08/17 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ENVELOPE H - "DOCUMENTAÇÃO HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

NOME COMPLETO DO LICITANTE 
ENDEREÇO COMPLETO 

CNPJ: 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

DATA: 28/08/17 

7.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, deverão ser 
apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por 
cartório competente, ou por servidor da Administração Pública, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

7.3. Os documentos necessários para participação na presente licitação, compreendendo 
os documentos referentes às propostas e à habilitação e seus anexos, deverão ser 
apresentados no idioma oficial do Brasil. (Língua Portuguesa) 
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7.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentado em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos 
consulados, mediante reconhecimento da assinatura do tabelião ou notário do país 
de origem, que tiver reconhecido a firma do emitente de tais documentos além de 
serem traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

7.5. A autenticação, quando feita pelo pregoeiro ou por servidor integrante da equipe de 
apoio da Prefeitura Municipal, poderá ser efetuada, em horário expediente, no prédio 
sede, situada na Rua Francisco Ferreira Alves n° 364, Centro em Conchal SP, até 02 
(dois) dias anterior à realização do certame. 

7.6. O CNPJ e Inscrição Estadual a ser indicado nos documentos da proposta de preço e 
da habilitação, deverá ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente 
faturará e fornecerá o objeto da presente licitação. 

7.7. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac-símile, admitindo-se 
fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, sendo aceiro apenas como forma de 
ilustração das propostas de preço. 

8. 	DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1): 
8.1. O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a proposta de preço da licitante, que 

deverá atender aos seguintes requisitos: 
A proposta de preços deverá ser elaborada em língua portuguesa, datilografada e/ou 
digitada em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas, constando o preço dos 
itens, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula, no valor unitário e 
total, em algarismos arábicos, assinada na última folha e rubricadas nas demais 
folhas pelo representante da licitante, especificando o objeto de forma clara e 
inequívoca, atendendo as especificações mínimas constantes do ANEXO VII. 

II 	Apresentar a DESCRIÇÃO/MARCA/FABRICANTE do item/objeto ofertado, bem 
como preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento 
do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 
licitado e constante da proposta. 

III 	Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse 
prazo será considerado como tal; 

IV 	Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do 
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, 
endereço completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se 
houver, para contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. 

V 	Conter prazo de entrega/execução do objeto licitado. Não havendo indicação 
expressa, será considerado como prazo de entrega, aquele constante deste inciso. 

VI 	O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuado conforme 
item 20 deste edital. 

VII 	Conter o nome completo, número dos documentos pessoais neste caso do RG e CPF, 
nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial completo do 
responsável pela assinatura da Ata registro de Preços. 

VIII Conter o nome e número do Banco, da Agência Bancária e da Conta Corrente para 
efeito de pagamento do objeto licitado e contratado. 

8.2. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na 
proposta específica prevalecerão às da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor 
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro. 
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8.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 

8.4. A proposta de preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a 
entrega do objeto licitado conforme disposto no item 8. 

8.5. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato 
convocatório. 

8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste 
edital. 

8.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, 
implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, 
sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal 
mencionada no preâmbulo deste edital. 

8.8. Além a proposta impressa supracitado a empresa licitante deverá apresentar 
uma proposta em arquivo digital a partir do "KIT PROPOSTA" deste edital, 
através de CD-R ou Pen-Drive para alimentação do sistema de apuração. 

8.9. O Programa Específico supracitado do Município deverá ser adquirido pelo site: 
http: / www.conchal. sp. gov. br/ source/ orgao licitacao compras /  . 

9. 	DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2) - 
9.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

(ART. 28 DA LEI N° 8.666/93) - (REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 12.440 DE 2011):  

9.1.1. Prova de inscrição no CNPJ da empresa - Cartão CNPJ; 
9.1.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União; 
9.1.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
9.1.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos 

Trabalhistas com efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei n° 12.440/2011 e à 
Resolução Administrativa TST n° 1470/2011. 

9.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
(ART. 31 DA LEI N° 8.666/93):  

9.2.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

9.3. DECLARAÇÕES RELATIVAS À HABILITAÇÃO:  
9.3.1. Declaração da licitante, em papel timbrado da empresa, que conhece e aceita o 

inteiro teor do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que 
recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento 
integral das obrigações desta licitação (ANEXO IV); 

9.3.2. Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer Trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos: 
(ANEXO V); 

9.3.4. Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação 
e habilitação com a administração pública. (ANEXO VI). 
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9.4. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART.30 DA LEI 
N° 8.666/93):  

9.4.1. Cópia autenticada de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a 
aptidão da empresa licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação. 

9.4.2. Alvará ou licença sanitária para funcionamento, conforme o caso, expedido pelo 
Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal da sede do licitante. Caso o 
documento exigido nesta alínea não indique a sua validade, considerar-se-á o prazo 
de 12 (doze) meses, contados da sua emissão; 

9.4.3. Autorização de Funcionamento Específica (AFE) emitida pela ANVISA, para 
medicamentos e de insumos farmacêuticos (gases medicinais) de acordo com o 
disposto na RDC n° 69/2008 e RDC 9/2010. 

9.4.4. Autorização de Funcionamento para correlatos (equipamentos) e registro do 
equipamento, emitida pela ANVISA, de acordo com o disposto na RDC n.° 185/2001 
e Lei 6360/76. 

9.4.5. Comprovante do registro e regularidade da empresa no CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura; 

9.5. DEMAIS INFORMAÇÕES:  
9.5.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 

Prefeitura aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias, imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas. 

9.5.2. Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, seda matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, se de alguma filial, 
todos os documentos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 
para a matriz e todas as filiais. 

9.5.3. Os documentos apresentados sem autenticação e que não possam ser consultados 
na internet através de sites oficiais serão considerados inválidos. 

10. 	DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
10.1. No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de todas 

as licitantes, devidamente credenciadas, e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da mesma, receberá os 
documentos supracitados, de cada licitante, admitindo-se, contudo, a entrega por 
pessoas não previamente credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das 
licitantes através do Credenciamento. 

10.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 

10.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o Pregoeiro 
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos 
representantes das licitantes, tal como previsto na alínea "a", do item 6.2.1. exame 
este iniciado antes da abertura da sessão. 

10.4. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as 
suas folhas. 

10.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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11. 	DO JULGAMENTO: 
11.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas 

e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do 
menor preço global do objeto deste edital. 

11.1.1. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas 
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
verbais, das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e 
exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor. 

11.1.2. Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta 
de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos. Quando convocado pelo Pregoeiro, o licitante desejar efetuar 
ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da 
sala de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e 
será excluído da etapa de lances para aquele item. 

11.1.3. A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" da licitante classificada em 
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital. 

11.2. Etapa de Classificação de Preços: 
11.2.1. Serão abertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes, 

obedecendo a ordem crescente de protocolo. 
11.2.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 

propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os 
respectivos valores ofertados. 

11.2.3. 	Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre 
os lances de: 

11.2.3.1. 	Para os respectivos itens, a redução mínima entre os lances deverá ser 
acima de R$ 100,00 (cem reais). 

11.2.4. 	A classificação se dará pela proposta de menor preço para o item e aquelas 
licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para 
que seus autores participem dos lances verbais. (Aplicando-se a Lei 
Complementar n° 123/06). 

11.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no subitem anterior, será classificará as melhores propostas, 
até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

11.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem 
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances 
verbais estes que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos 
e decrescentes, ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser 
inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada. 

11.2.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas (para os 
lances verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da 
proposta escritas classificada como menor preço, prosseguindo seqüencialmente, 
em ordem decrescente de valor. 

11.2.8. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item. 

11.2.9. A desistência em apresentar lance verbal, para o item, quando convocado pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
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lances verbais para o item, ficando sua última proposta registrada para 
classificação, na final da etapa competitiva. 

11.2.10. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

11.2.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificada a menor proposta 
vencedora, o Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com 
vistas à redução do preço e examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao valor, decidindo motivada e expressamente a respeito. 

11.2.12. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital. 

11.2.13. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na 
mesma sessão do Pregão. 

11.2.14. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente às sanções administrativas constantes do item 20, deste edital. 

11.2.15. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou que entregar os itens 
condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previsto 
neste Pregão; 

11.2.16. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e 
na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

12. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/06. 

12.1. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n° 123/06, será 
observado o seguinte: 

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 
5% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por 
empresa que não estiver amparada por esta Lei Complementar. 

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a 
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) 
minutos após a notificação por parte do Pregoeiro, sob pena de preclusão. 

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

12.2. Etapa de Habilitação, Declaração da licitante vencedora e adjudicação. 
12.2.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10 deste edital, e sendo aceitável a 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

12.2.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 
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12.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição. 

12.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a microempresa 
ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Publica, caso 
apresente alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, 
para a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de negativa. 

Parágrafo Único 	A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata 
registro de Preços, ou revogar a licitação. 

12.2.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste edital, a licitante será 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo próprio 
Pregoeiro, na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, e pela autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese 
de existência de recursos e desde que improvisos, face ao reconhecimento da 
regularidade dos atos procedimentais. 

12.2.6. Se a licitante desatender as exigências licitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da 
licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo Pregoeiro. 

12.2.7. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais 
apresentadas, a ordem de classificação, a analise da documentação exigida para 
habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, 
pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) da(s) 
licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

12.2.8. Os envelopes com os documentos relativos a habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras, serão devolvidos, ao final da sessão. 

12.2.9. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua 
interposição, será feita pelo Pregoeiro, a adjudicação do objeto da licitação à 
licitante declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a 
Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Conchal, para homologação do 
certame e decisão quanto à aquisição; na hipótese de existência de recursos, os 
autos serão encaminhados a Assessoria Jurídica para apreciação e parecer, e em 
caso de improvimento, adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora, 
homologação do certame e decisão quanto à contratação. 

13. 	DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
13.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 
até 03 (três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contra-razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo 
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o recurso 
deverá ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 08:00 às 16:00 
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horas, devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos 
poderes. 

13.2 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.3. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados na Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira 
Alves n° 364, Centro, Conchal SP, no Departamento de Licitação e Contratos; 

13.4. A fase recursal deverá ser formalmente anunciada pelo Pregoeiro, que consultará as 
licitantes representadas sobre sua intenção de recorrer ou não, e declarará, 
expressamente, que só serão conhecidos os recursos interpostos antes do término da 
sessão. 

13.4.1. Também serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente 
apresentadas. 

14. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 

formal de preços relativos à prestação de serviços e/ ou aquisição para contratações 
futuras da Administração Pública. 

14.2. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as 
condições de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, 
especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas. 

14.3. Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, 
pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Preços. 

14.4. Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa 
da presente licitação especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata 
de Registro de Preços. 

14.5. O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Conchal. 
14.6. A existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as 

contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de procedimento 
específico para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do 
registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 

14.7. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os 
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) 
dias que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

14.8. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Órgão 
Gerenciador, por intermédio da Ata Registro Preços. 

15. DAS CONDIÇÕES E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
15.1. As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a 

licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata Registro de Preços, 
observando-se as condições estabelecidas neste edital, seus anexos, na legislação 
vigente e na proposta do licitante vencedor. 

15.2. A Prefeitura convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata Registro 
de Preços, que será de imediato e ou em até 03 (três) dias consecutivos, contados a 
partir da convocação. 

15.3. O prazo estipulado no subitem 15.2. poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado aceito pela Administração. 
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15.4. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata registro de Preços no 
prazo e condições estabelecidas neste edital, examinar as ofertas subseqüentes e a 
qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a 
apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de 
Preços, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso 
para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, 
com os demais classificados, obedecendo à ordem de classificação e os preços 
propostos. 

15.5. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se 
recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele 
previstas neste edital, o município de Conchal convocará os demais licitantes, na 
ordem de classificação. 

16. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua publicação. 

17. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
17.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições 

contidas no artigo 65 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas posteriores alterações. 
17.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, 
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto 
aos fornecedores. 

17.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: 

17.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 

17.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
17.3.4. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
17.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

17.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento. 

17.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
17.5. A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da 

comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado. 
17.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

18. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
18.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
18.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
18.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 
18.1.3. presentes razões de interesse público. 
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18.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados a 
contraditória e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

18.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

19. 	DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
19.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 

atualizada, são obrigações da empresa licitante: 
I 	Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 
II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 

Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 
funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

19.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 

I 	Notificar, formal e tempestivamente, a empresa licitante sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento desta Ata Registro Preços. 

II 	Notificar a empresa licitante por escrito e com antecedência, sobre multas, 
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

III 	Aplicar as sanções nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada pertinentes, em 
caso de inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência da Ata Registro Preços 
se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para comprovação da 
qualidade do mesmo, podendo o município rescindir a qualquer momento se o objeto 
não estiver dentro da descrição exigida. 

20. 	DO PAGAMENTO: 
20.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será efetuada pelo 

município em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou 
mensalmente para prestação de serviços, na forma de Boleto ou Ordem Bancária em 
conta corrente indicada pela contratada, mediante apresentação das respectivas 
Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do responsável pelo acompanhamento 
da Ata Registro de Preços. 

20.2. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação. 

20.3. A critério da CONTRATANTE, poderão ser utilizados créditos da empresa licitante 
para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe 
tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
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20.4. A nota fiscal/ fatura deverá ser emitida pela própria empresa licitante, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

20.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

21. 	DO PREÇO E DO REAJUSTE: 
21.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 

vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro da Ata Registro Preços, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

22. 	DAS PENALIDADES: 
22.1. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 

percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

22.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a empresa licitante ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor do pactuado; 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
22.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

22.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

22.5 As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

23. 	DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
23.1. Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os 

termos do presente edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de 
acordo com os prazos do art. 41 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, no endereço 
discriminado no subitem 1.1. deste edital, cabendo ao pregoeiro (a) decidir sobre a 
petição no prazo de vinte e quatro horas. Demais informações poderão ser obtidas 
pelo telefone (19) 3866-8600. 

Rua Francisco Ferreira Alves no 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao(Mconchal.sp.gov.br  
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23.2. Não serão reconhecidas as impugnações interpostas, quando já decorridos os 
respectivos prazos legais. 

23.3. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

24. 	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
24.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre as empresas interessadas atendido os interesses 
públicos e o da Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

24.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades 
e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública 
deste pregão e desde que não fique comprometido o interesse do órgão promotor do 
mesmo, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação. 

24.3. É facultada ao Pregoeiro ou ã Autoridade Municipal Superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

24.4. Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de revogação deste edital, nos 
termos do item 24.6. e a homologação do resultado desta licitação, não implicará em 
direito à contratação. 

24.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Prefeitura do Município de Conchal, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 

24.6. O Prefeito Municipal, poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou 
mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

24.7. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 
pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não prejudicar a formulação das propostas. 

24.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, será 
competente exclusivamente o Foro da Comarca de Conchal. 

24.9. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 

24.10. A cópia completa deste edital poderá ser retirada gratuitamente, no site 
http://www.conchal.sp.gov.br. Caso a empresa deseje retirar o edital impresso, 
deverá procurar o Departamento de Licitação e Contratos no prédio do Paço 
Municipal, e efetuar o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais), mediante guia de 
recolhimento para as despesas das reproduções ou encaminhar solicitação através 
do e-mail: licitacaoa,conchal.sp.gov.br. 

24.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 
24.12. A empresa vencedora do presente certame que queira aderir ao Programa Doação 

Solidária, nos termos da Lei Municipal n° 1.697/09 e do Decreto n° 3.166/10 em 
anexo, poderá contribuir mediante adesão do Termo constante do Decreto em 
epigrafo, autorizando desconto de no mínimo 1% (um por cento) do valor liquido de 
seus pagamentos para doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de 
Conchal "FUSSCONCHAL", onde os recursos doados serão aplicados em ações 
sociais através dos programas conduzidos pelo respectivo Fundo de Social. 

24.13. Fazem partes integrantes deste edital: 

Rua Francisco Ferreira Alves na 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.hr  
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ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI 
ANEXO VII 

Minuta credenciamento. 
Declaração de cumprimento e requisito de habilitação. 
Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
Declaração de conhecimento e aceitação do teor do edital. 
Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho. 
Declaração de fatos supervenientes. 
Termo de referência. 

ANEXO VIII 	 Modelo de proposta. 
ANEXO IX 	 Minuta Ata Registro de Preço. 
ANEXO ÚNICO 	Termo de Doação. 
24.14. OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, INFORMAÇÕES, 

ENCAMINHADOS POR E-MAIL, FAX, OU POR QUALQUER OUTRO PROCESSO 
ELETRÔNICO, NÃO SERÃO ACATADOS, DEVENDO OS MESMOS SEREM 
PROTOCOLADOS DIRETAMENTE JUNTO AO SETOR DE PROTOCOLO DA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO 
FERREIRA ALVES N° 364, CENTRO - CONCHAL SP, NO HORÁRIO DAS 08:00 ÀS 
16:00 HORAS, EM DIAS DE EXPEDIENTE. 

Conchal, 15 de agosto de 2017. 

Rua Francisco Ferreira Alves riL3 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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MINUTA CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

A (nome da licitante), por seu representante legal, inscrita no CNPJ sob n° 	  

credencia como seu representante o Sr. 	 , portador do RG n° 

	  e CPF n° 	 , para em seu nome participar do certame em 

epígrafe, conferindo-lhe poderes específicos para formular lances, negociar taxas, interpor 

recursos e desistir de sua interposição, e praticar todos os demais atos inerentes ao 

certame, na sessão pública de processamento do Pregão. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

(Firma reconhecida) 

Observação: A minuta de credenciamento deverá ser impressa em papel timbrado da 
empresa licitante. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr.(a) 	  portador(a) do 

RG n° 	 e CPF n° 	 , DECLARA, por seu representante legal 

infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4° da Lei n° 10.520/02 de 

17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins deste Pregão 

Presencial da Prefeitura Municipal de Conchal SP, DECLARA expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves /IQ 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  
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ANEXO III 

MODELO DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa 	  (denominação da pessoa 

jurídica), com CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	  

é (MICROEMPRESA) ou (EMPRESA DE PEQUENO PORTE), nos termos do enquadramento 

previsto nos incisos do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o 

direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório deste Pregão 

Presencial, realizado pela Prefeitura do Município de Conchal. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: ficitacaoPconchalsp.govIr 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu 

representante legal o Sr. (a) 	  portador(a) do RG n° 	 

e CPF n° 	  DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que 

conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, 

bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações desta licitação. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

	 , inscrita no CNPJ n° 	  

e Inscrição Estadual n° 	 , por intermédio de seu representante legal o 

Sr.(a) 	  portador(a) do RG n° 	  e CPF n° 

	 , DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal 

n° 8.666 atualizada, que não emprega menor de 18 anos (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 	)• 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves no. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.hr  
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

	 , nome da empresa (CNPJ) 

	  e Inscrição Estadual n° 	 , com (endereço completo) à 

Rua/ Avenida 	 , DECLARA sob as penas da lei, que até 

a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e contratação com a 

administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

(carimbo CNPJ) 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

4 

n  n o 
kj O I 

ANEXO VII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 
1.1. Compreende o objeto deste certame a aquisição de gases medicinais e comodato de 

cilindros normatizados e locação de equipamento. 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: 
2.1. A contratação do fornecimento aqui descrito justifica-se pelos múltiplos fatores que 

contribuem para a qualificação do atendimento da rede publica de saúde Municipal, 
pensando no excelente atendimento aos usuários do SUS o abastecimento de gases 
medicinais deve ser de forma contínua e ininterrupta senso imprescindível para o 
cuidar da vida. 

2.2. É redundante mencionar a importância que o gás medicinal proporciona ao paciente, 
sendo o mais importante nos ambientes de tratamento e nas salas de procedimentos 
cirúrgicos. Apesar de ser o mais utilizado nos equipamentos médico-hospitalares; 

2.3. Os gases medicinais são medicamentos na forma de gás, gás liquefeito ou líquido 
criogênico isolados ou associados entre si e administrados em humanos para fins de 
diagnóstico médico, tratamento ou prevenção de doenças e para restauração, 
correção ou modificação de funções fisiológicas. 

2.3. 	Os gases medicinais são utilizados em hospitais, clínicas de saúde ou outros locais 
de interesse à saúde, bem como em tratamentos domiciliares de pacientes. 

2.4. Ratificamos que é dever do CEMEC zelar pela saúde dos cidadãos que precisam do 
seu serviço, sendo fato impensável e impraticável a interrupção do reabastecimento 
de gases medicinais. 

3. DESCRIÇÃO: 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO 

01 5.000 m3  
Oxigênio medicinal fornecido na forma gasosa com registro 
na ANVISA em cilindros de aço carbono, com capacidades de 
cilindros PP 1 e 2 m3, com cilindro em comodato sem custo. 

02 5.000 m3  
Oxigênio medicinal fornecido na forma gasosa com registro 
na ANVISA em cilindros de aço carbono, com capacidades de 
cilindros Q 3 e 5 m3, com cilindro em comodato sem custo. 

03 240 unidades 
/ Locação ano 

Locação de concentrador de oxigênio 	5 	IPM incluindo 
acessórios. 
Características: 
• Peso: até 15kg 
• Consumo médio de energia: maior que 360 Watts; 
• Compacto; 
• Silencioso até 45 db; 
• Alarme de baixa concentração; 
• Concentração de oxigênio a 51pm 93+ou-3%. 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19).3866-8614 - e-mail: licitacao0conchal.sp.gov.br  
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3.1. Em especial aos itens medicinais os mesmos deverão apresentar grau de pureza 
igual ou superior a 99%. 

3.2. A licitante vencedora deverá estar apta a fornecer o produto em situações 
emergenciais, mediante solicitação do Departamento responsável, em qualquer dia 
da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, 24 (vinte e quatro horas) por dia. 

3.3. É da responsabilidade da licitante vencedora o transporte vertical e horizontal do 
objeto até o local indicado, em caminhões especiais, devendo a mesma possuir 
dispositivos que permitam a segurança total do abastecimento. 

3.4. A licitante vencedora é responsável pelos Testes e pelo Controle de Qualidade dos 
cilindros fornecidos, devendo arcar por todos os danos causados em conseqüência de 
defeitos ou falhas no seu funcionamento. 

3.5. A licitante vencedora deverá substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contado da ciência da notificação, sem ónus adicionais para a CONTRATANTE, 
quaisquer cilindros ou equipamentos fornecidos que vierem a apresentar defeito 
durante a vigência do contrato, não cabendo ao Município tampouco o custo relativo 
a possíveis perdas do gás fornecido. 

3.6. A licitante vencedora fornecerá, na forma de permuta, os cilindros de gás, que 
deverão estar dentro do prazo de validade. 

3.7. A licitante vencedora é responsável por todos os procedimentos e equipamentos 
necessários à adaptação dos cilindros à rede de oxigênio do município, sem custos 
adicionais à CONTRATANTE. 

4. EXIGÊNCIAS: 
4.1. O objeto que estiver em desconformidade com o edital, violados e ou em estado 

estranho de conservação e apresentação deverão ser substituídos em sua totalidade, 
num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

4.2. O objeto a ser entregue devera atender às exigências de qualidade, observados os 
padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade 
industrial - ANVISA, ABNT, INMETRO, NBR, etc., atentando-se a proponente, 
principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor). 

4.3. Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com o edital. 

5. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
5.1. Em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da requisição. 

6. FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
6.1. De Segunda-Feira a Sexta-Feira, exceto Feriados e Ponto Facultativo das 07:00 ás 

11:00 e das 13:00 as 15:30. 
6.2. As entregas serão parceladas durante a vigência contratual. 
6.3. Vigência contratual de 12 (doze) meses. 

7. LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO: 
7.1. CEMEC - Rua Minas Gerais, n° 279 Parque Industrial em Conchal - SP 

CEP: 13835-000 Fone: (19) 3866-8666 - e-mail: saudeQconchal.sp.gov.br  e ou em 
outro local designado pelo Departamento competente. 

8. GARANTIA/VALIDADE: 
8.1. A empresa licitante vencedora ficará obrigada a entregar o objeto com a validade 

mínima igual ou superior a 75 % (setenta e cinco por cento) da data de validade 
contado a partir da data de fabricação. 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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9. RECURSO/ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1. As despesas decorrente correrão por conta das Dotações Orçamentárias dos 

Elementos relativos ao exercício de 2017, a saber: 
9.1.1. 3390309999/103010010.2.028/02.13.01. (909) (919)- Fonte: Tesouro 
9.1.2. 3390309999/103010010.2.028/ 02.13.01. (934) (939)- Fonte: Federal 
9.1.3. 3390309999/103010010.2.028/02.13.01. (946) (956)- Fonte: Tesouro 
9.1.4. 3390309999/103010010.2.028/02.13.01. (959) (962) - Fonte: Federal 
9.2. Atendimento a Lei de responsabilidade Fiscal: ( X ) art.16 ( ) art. 17. ( ) Nenhuma 

10. RESPONSÁVEL/ GESTOR: 
10.1. Roberta Fávero - Diretora do Departamento de Saúde, e 
10.2. Neusa de Souza - Chefe da Divisão de Atenção Básica 

Rua Francisco Ferreira Alves n2 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: 

licitacao@conchal.sp.gov.br  
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ANEXO VIII 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

NOME DA EMPRESA: 	  

CNPJ n° 	 Inscrição Estadual n° 	  

ENDEREÇO: 	  

Apresentamos nossa proposta para a AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E COMODATO 
DE CILINDROS NORMATIZADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, descritos abaixo objeto 
da presente licitação, modalidade Pregão Presencial, acatando todas as estipulações 
consignadas neste edital: 

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO 
MARCA/ 

FABRICANTE 
R$ 

 
R$ 

UNIT. TOTAL 
01 
02 
03 

VALOR GLOBAL R$ 0,00 (reais). 

Prazo de validade da proposta: 	 (não inferior a 60 (sessenta) dias). 

Razão Social: 	  
, endereço completo 	  

CNPJ n° 	 e Inscrição Estadual n° 	 Telefone: ( ) 

	 - Fax: 

 

, endereço eletrônico: 

 

    

     

Prazo de pagamento: 	  

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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Praça de pagamento: Banco: 	 Agência: 	 Conta Corrente: 	  

município: 	  

Prazo de entregada da aquisição/prestação de serviço do objeto: 	  

Prazo de garantia do objeto: 	  

Nome do responsável pela assinatura da Ata Registro de Preços: 

	  portador do RG n° 	  e CPF n° 

Nacionalidade: 	 , Estado Civil: 

Cargo / Função: 	  Endereço residencial: 	 , n° 

Bairro 	 , Cidade 	 , Estado 	  

Local e data, 	de 	2017. 

Assinatura 

Rua Francisco Ferreira Alves n2  364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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ANEXO IX 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

Aos 	dias do mês de 	de 2017, reuniram-se na Prefeitura do Município de Conchal 

SP, tendo como Pregoeiro Sr. ADEMIR ANTÔNIO DE AZEVEDO, de acordo com o Decreto 

n° 3.930 de 02 de janeiro de 2017, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, e de 

outro a empresa 	 , situada na 	  n° 

____, Bairro 	 , na cidade de 	 , Estado de 	, CEP. 	  

e-mail: 	, Fone:   inscrita no CNPJ n° 	  e 

Inscrição 	Estadual 	n° 	 representada 	pelo 

Sr.(a) 	 , portador(a) do CPF n° 	  e 

RG n° 	 , denominada CONTRATADA, do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" 

nos termos da Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002 e Lei federal n° 8.666/93 atualizada e 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada, cujo, o 

resultado do procedimento licitatório foi homologado pelo Prefeito Municipal de Conchal SP 

o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, RESOLVE registrar os preços para eventual 

aquisição de gases medicinais e comodato de cilindros normatizados e locação de 

equipamento, nas quantidades, termos e condições descritas no ANEXO VII - Termo de 

Referência do mencionado edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido, os referidos 

preços, oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 1° lugar no certame acima 

numerado, qual seja: R$ 	  

CLÁUSULA PRIMEIRA 
- DO OBJETO 

1.1. Fica registrado nesta municipalidade, o preço do fornecedor relacionado conforme 
ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA, a partir da requisição de pedido pelo 
Departamento/Setor requisitante de acordo com as especificações, nas condições 
estabelecidas no ato convocatório. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
- DA VALIDADE DOS PREÇOS 

2.1. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de 
Conchal SP não será obrigado a contratar com a referida aquisição/prestação de 
serviço na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de 
Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 
detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente 
previstas para tanto, garantido à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla 
defesa. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
- DA VIGÊNCIA: 

3.1. O período de vigência da Ata Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a 

partir da data de assinatura. 

CLÁUSULA QUARTA 
- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada à 
vantagem. 

4.1.2. Os Órgãos e entidades da Administração municipal, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão 
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 
preços a serem ratificados, obedecida a ordem de classificação. 

4.1.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, quando 
os quantitativos forem superiores aos previstos em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

4.1.4. A Prefeitura do Município de Conchal SP, órgão gerenciador do SRP será responsável 
pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes 
desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a 
ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos e ou prestação de serviços, 
os fornecedores para os quais serão emitidos os pedidos; 

4.2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é 
o especificado nos Anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão 
Presencial para Registros de Preços deste certame. 

4.3. Para cada item/prestação de serviço de que trata esta Ata, serão observadas, quanto 
ao preço, às cláusulas e condições constantes do edital do Pregão Presencial para 
Registros de Preços que a precedeu e integra o presente instrumento de 
compromisso. 

4.4. O preço total a ser pago por item/prestação de serviço será o constante da proposta 
apresentada, no Pregão Presencial para Registros de Preços pelas empresas 
detentoras da presente Ata, as quais também a integram. 

Rua Francisco Ferreira Alves n(2. 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
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CLÁUSULA QUINTA 
- DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

5.1. O objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo 
Órgão Gerenciador/ Prefeitura do Município de Conchal SP. 

CLÁUSULA SEXTA 
- PRAZOS E CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO 

6.1. A contratação da CONTRATADA do presente Pregão será representada pela 
expedição deste instrumento, da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, 
especificações resumidas da aquisição/prestação de serviços, quantitativo, preço 
unitário e total, fornecedor, local e prazo de disponibilidade. 

6.2. Convocação para assinatura da Ata Registro Preços: 
6.2.1. Concluído o processo licitatório, homologado o seu resultado e adjudicado o objeto 

à(s) respectiva(s) concorrente(s) vencedora(s), esta(s) será(ão) convocada(s) para, no 
prazo de 05 (cinco) dias contados da data da convocação, assinar a Ata Registro 
Preços; 

6.3. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa obriga-se a vender os bens 
registrados/prestação de serviços, conforme especificações e condições contidas no 
edital, em seus anexos e também na proposta apresentada. 

CLÁUSULA SETIMA 
- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

7.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
7.1.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços: 
7.1.2. 

	

	não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado. 

7.1.3. Presentes razões de interesse público. 
7.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 
competente do Órgão Gerenciador. 

7.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. 

7.4. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 
nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do município. 

CLÁUSULA OITAVA 
- DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento das despesas decorrentes da presente licitação será realizado em até 
30 (trinta) dias, contados da data da entrega, execução e ou mensalidade do objeto, 
na forma de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, com os devidos atestes do 
responsável pelo acompanhamento da Ata Registro Preços. 

8.2. A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela CONTRATADA, obrigatoriamente com 
o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 
e das propostas de preços, bem como o da Nota de Empenho; 

8.3. As notas fiscais deverão ser emitidas separadamente, de acordo com a nota de 
empenho. 
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8.4. Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento 
passará a fluir após a sua reapresentação. 

8.5. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

8.6. No valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, 
resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e 
outros. 

8.7. Não serão aceitas Notas Fiscais com divergência de CNPJ, com relação ao empenho, 
em nenhuma hipótese. 

CLÁUSULA NONA 
- DAS SUPRESSÕES OU ACRÉSCIMOS 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme prevê o. artigo 65, § 1°, da Lei 
Federal n° 8.666/93 e demais alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
- DO PREÇO E DO REAJUSTE: 

10.1. Os preços propostos somente poderão ser reajustados, mediante a apresentação pela 
vencedora do certame de planilha de custos e demais documentação que comprovem 
a necessidade do respectivo reajuste, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do instrumento contratual, mediante prévia autorização da 
Administração Municipal. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

11.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATADA: 
Entregar e ou prestar o serviço com pontualidade o objeto da presente licitação; 

II 	Comunicar imediatamente e por escrito a Administração Municipal, através da 
L. 	 Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional/entrega, para que sejam adotadas as providências de regularização 
necessárias; 

III 	Atender com prontidão as reclamações por parte do recebedor/gestor da Ata Registro 
Preços o objeto da presente licitação; 

IV 	Sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura, 
encarregada de acompanhar a entrega/prestação de serviço prestando 
esclarecimento solicitado atendendo as reclamações formuladas, inclusive na entrega 
anexar a Nota Fiscal, para o recebimento do mesmo. 

V 	Independentemente da aceitação garantirá a qualidade do objeto, obrigando-se a 
repor/reparar aquele que apresentar defeito, for entregue e ou prestado em 
desacordo com apresentado na proposta. 

11.2 Além das obrigações resultantes da observância da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada, são obrigações da CONTRATANTE: 
Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento deste instrumento contratual. 

II 	Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 
e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 
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III Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento. 

IV 	Através do Departamento/Setor dentro do prazo de vigência do instrumento 
contratual se reserva no direito de fazer análises e ou esclarecimento, para 
comprovação da qualidade do mesmo, podendo o município rescindir o instrumento 
contratual a qualquer momento se o objeto não estiver dentro da descrição exigida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DAS PENALIDADES 

12.1. Nos termos do artigo 86 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada, fica estipulado o 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de 
mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado. 

12.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento 
de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes 
penalidades nos termos do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 atualizada: 
advertência; 

II 	multa de 10% (dez por cento) do valor pactuado, 
III 	suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e, 
IV 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
12.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata 

Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do certame, comportar-se de modo inidóneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas em edital e das demais cominações legais. 

12.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 
competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas 
por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a 
pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena. 

12.5. As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em 
conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o 
caso, cobrado judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DA RESCISÃO CONTRATUAL 

13.1. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I, XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93 
atualizada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a 
publicação de resumo desta Ata Registro Preços na imprensa oficial ou em Jornal de 
grande circulação no município. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
- DO ACOMPANHAMENTO 

15.1. Fica responsável pelo acompanhamento do objeto o Sra. Roberta Fávero - Diretora 
do Departamento de Saúde desta municipalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, ficarão a cargo do Foro da Comarca de Moji Mirim - Vara 
Distrital de Conchal/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

ADEMIR ANTÔNIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

EMPRESA CONTRATADA 
(nome do representante) 

(cargo/função) 
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ANEXO ÚNICO 

A que se refere o art. 1° do Decreto n° 3.166/2010 

TERMO DE ADESÃO 

	 , portador do CPF n° 	  

e Carteira de Identidade n° 	 , residente e domiciliado no endereço 

 

n° no 	Bairro 

    

	 , na cidade de 	 , representante legal da 

empresa 	 , cadastrada no CNPJ/CPF sob o 

n° 	 , nos termos da Lei n° 1.697/2009 e do Decreto n° 3.166/2010, 

manifesto minha adesão ao Programa de Doação Solidária e AUTORIZO a Prefeitura do Município 

de Conchal, a reter do valor líquido de meus pagamentos o percentual de 	%, pelo prazo de 

	 mês(es), a título de doação ao referido Programa. 

Cidade, / / . 

Assinatura do Aderente 

Telefone: 
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LEI N° 1.697 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009. 

"INSTITUI O PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO SOCIAL  
DENOMINADO, "DOACÃ O SOLIDÁRIA", NO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".  

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito Município de Conchal, Estado de São Paulo, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte Lei: 

PDS 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do Município de Conchal, o 
programa "Doação Solidária", com objetivo de captar recursos ao FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE, do Município de Conchal, visando difundir a solidariedade entre os munícipes, 
tendo o mesmo caráter de "comprometimento social". 

Parágrafo único — O programa terá como principal objetivo 
arrecadar junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, recursos para que sejam 
aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE. 

Art. 2° - Ao Poder Executivo caberá promover a divulgação do 
presente programa junto aos fornecedores e prestadores de serviços do município, ficando permitida 
a emissão de um selo de "comprometimento social" a ser emitido pelo Município aos participantes do 
programa. 

Parágrafo único — Poderão habilitar-se como doadores, pessoas 
físicas ou jurídicas, responsáveis pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior, além de 
qualquer cidadão que queira se vincular ao programa. 

Art. 3° - Os recursos aferidos com o presente programa deverão 
ser mantidos em conta especial pelo FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE, que deverá prestar 
contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação para a 
sociedade. 

Art. 4° - O Poder Executivo deverá coordenar e incentivar a 
instituição do presente Programa em todo o Município. 

Art. 5° - O Poder Executivo deverá promover campanhas de 
esclarecimento e estímulo à doação, como forma de incentivar o programa e o espírito de 
"comprometimento social" em todos os cidadãos. 
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Art. 6° - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação. 

Art. 7° - As despesas decorrentes com a execução desta Lei 
correrão por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e 
suplementadas, se necessário, devendo as previsões futuras destinar recursos específicos para o 
seu fiel cumprimento. 

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 30 de dezembro de 2009. 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
CHEFE DE GABINETE 	 DIRETOR JURÍDICO 

Registrada e publicada por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  
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DECRETO N° 3.166 DE 15 DE JANEIRO DE 2010.  

"REGULAMENTA O PROGRAMA DOAÇÃO SOLIDÁRIA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

5 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR, Prefeito do Município de Conchal, Estado de São Paulo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; e, 

Considerando a instituição do Programa Doação Solidária, estabelecido na Lei Municipal n° 1.697, de 
30 de dezembro de 2009; 

Considerando a necessidade de estabelecer critérios para o funcionamento deste Programa, 

DECRETA: 

Art. 1° - Os fornecedores e prestadores de serviços do município, 
que queiram aderir ao programa Doação Solidária, poderão contribuir mediante adesão do Termo 
constante no Anexo Único deste Decreto, autorizando desconto diretamente em seus pagamentos 
para doação ao Fundo Social de Solidariedade do Município de Conchal - FUSSCONCHAL. 

Parágrafo único - O percentual mínimo de doação será de 1% (um 
por cento) do valor líquido percebido, podendo, a critério do doador ser maior. 

Art. 2° - O valor percebido mensalmente pelo Município será 
depositado em conta especial, a ser aberta para destinação dos recursos do programa, que serão 
aplicados em ações sociais através dos programas conduzidos pelo Fundo Social de Solidariedade 
do Município. 

Art. 3° - Os fornecedores e prestadores de serviços do Município 
além de qualquer cidadão que queira se vincular ao programa, receberão selo de "comprometimento 
social" a ser emitido pelo Município aos participantes do programa. 

Art. 4° - O Município emitirá anualmente aos doadores, certidões e 
recibos para fins de declaração de imposto de renda, no que couber. 

Art. 5° - O Fundo Social de Solidariedade do Município prestará 
contas semestralmente quanto à sua aplicação, em audiência pública, com ampla divulgação, 
transparência e publicidade para a sociedade. 

Art. 6° - Os projetos beneficiados por esse Programa poderão ser 
divulgados nos sites do Município, bem como em jornais locais. 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.eov.br  
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Art. 7° - A adesão poderá ser feita a qualquer tempo e revogada 
mediante simples solicitação escrita ao Presidente do Fundo Social de Solidariedade, com prazo de 
15 (quinze) dias de antecedência de sua retenção. 

Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na dada de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Conchal, em 15 de janeiro de 2010. 

ORLANDO CALEFFI JUNIOR 
Prefeito Municipal 

WAGNER E. FADEL LOZANO 	 CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
Chefe de Gabinete 	 Diretor Jurídico 

ANGELA M. V. DA COSTA CALEFFI 
Diretora do Departamento de Promoção e Assistência Social 

Registrado e publicado por afixação em igual data e em quadro próprio. 

ANDRÉ CALEFFI 
Chefe da Divisão de Registro e Controle Interno 

Rua Francisco Ferreira Alves n° 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacaoPconchal.sp.gov.br  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
CONTRATO/ ATA: 
OBJETO: 

ADVOGADO: 

Prefeitura do Município de Conchal. 
• 

n° 	/17. 
Aquisição de gases medicinais e comodato de cilindros 
normatizados e locação de equipamento. 
Adriana Franco da Silva. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados 

Conchal (SP), 	 de 	de 2017. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Luiz Vanderlei Magnusson - Prefeito Municipal 
E-mail institucional: prefeito(d,conchal.sp.gov.br  
E-mail pessoal: vandomagnusson(dhotmail.com  

Assinatura: 	  

CONTRATADA 
Nome e cargo: 	  
E-mail institucional: 

Assinatura: 	  • 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 - Centro - Conchal SP - CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - e-mail: licitacao@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

o o 
7O 

O 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

PREGÃO PRESENCIAL N° 53/17 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5.068/17 

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS NORMATIZADOS E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 

CIVPJ n°: 	  

ENDEREÇO: 	  

e-mail: 	  

CIDADE: 	 - ESTADO: 	- FONE: (--) 	FAX: (---) 	 

PESSOA PARA CONTATO: 	  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA 

LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA. 

Local: 	 , 	de 

 

de 2017. 

  

ASSINATURA 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
CONCHAL e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do 
edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, pelo tel./fax: (19) 3866-8614. 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais 
comunicações e/ ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório. 

Rua Francisco Ferreira Alves n-°- 364 - Centro - Conchal SP - CEP; 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600 / Fax: (19) 3866-8614 - 	licitacao@conchal.sp.gov.br  
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Licitação e Compras 

EDITAIS E LICITAÇÕES 

Fique por dentro dos documentos de editais e licitações da Prefeitura do Município de Conchal 

PREGÃO PRESENCIAL 53/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE GASES 

MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS NORMATIZADOS E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

Divulgado em 16/08/2017 às 08:12:00hs 

Serviços 

ASSOCIAÇÃO FILHAS DE SÃO CAMILO - PREGÃO PRESENCIAL 02/17 - AQUISIÇÃO 

DE EQUIPAMENTO CIRÚRGICO "ARCO CIRÚRGICO" 

Divulgado em 09/08/2017 às 16:35:11hs 

PREGÃO PRESENCIAL 52/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS ELÉTRICO 

Divulgado em 09/08/2017 ás 16:33:16hs 

PREGÃO PRESENCIAL 51/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA 

Divulgado em 17/07/2017 às 08:22:31hs 

Links de Licitação e 
Compras 

Editais e Licitações 

Pregão Presencial 

Contratos 

Aditamentos 

Previsão do Tempo 
PREGÃO PRESENCIAL 50/17 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 

PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

Divulgado em 17/07/2017 às 08:21:39hs 

PREGÃO PRESENCIAL 49/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES 

í. 	Divulgado em 17/07/2017 às 08:20:21hs 

PREGÃO PRESENCIAL 48/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA OU ASSOCIAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 

OS CAMPEONATOS AMADORES MUNICIPAIS 

Divulgado em 12/07/2017 as 15:•59:34hs 

PREGÃO PRESENCIAL 47/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

RAÇÕES, MATERIAIS, INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA USO 

VETERINÁRIO 

Divulgado em 30/06/2017 às 14:29:35hs 

PREGÃO PRESENCIAL 46/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 

ARTES E IMPRESSÕES GRAFICAS DE ADESIVOS, BANNER E FAIXAS 

Divulgado em 30/06/2017 ás 14:28:15hs 

PREGÃO PRESENCIAL 45/17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER O 

DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Divulgado em 30/06/2017 às 14:24:19hs 

Clique para 
ativar o plug-in 
Adobe Flash 

Player 

http://www.conchal.sp.gov.br/source/orgaos/licitacao_compras/editaisjsp 
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quarta-feira, 16 de agost 196 — São Paulo, 127 (154) 	Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 

Extrato do Contrato n°14/2017. Contratante: Camara Muni-
cipal de Caraguatatuba/SP. Contratada:Antonio Eduardo Amãn. 
cio Serafini ME. Objeto: Manutenção Câmeras de Vigilância. 
Vigência 01/082017 a 01/08/2018. Valor RS 69.600,00. Suporte: 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posterior.. 

Extrato Ordem de Serviço. Contratante: Câmara Municipal 
de Caraguatatuba/5P. Contratada: Antonio Clayton Silva ME. 
Objeto: Aquisição de 15 computadores Valor RS 66.450,00. 
Suporte: Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores 

Retrato leite Canijo de Aguilar Presidente. 

CASA BRANCA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA 

Classificação Tomada de Preços 
TOMADA DE PREÇOS N. 062017 - Processo N° 992017. 

Objeto:Contratação de serviços técnicos especializados para o 
planejamento. organização e execução de concurso público, sem 
Anus para a Prefeitura Municipal de Casa Branca — SP, através 
de proposta que oferecer o menor valor de taxa de inscrição aos 
candidatos A Comissão Permanente de Licitações decide classi-
ficar inabilitar as empresas: GI CONSULTORIA EM DES. SOCIAL 
E AÇÃO EDUCAÇÃO LIDA-EPP, RHS CONSULT LTDA-EPP, RIO 
SERVIÇOS PUBLICOS E PROJETOS LTDA-EPP, CONSEP -CONCUR-
SOS RESIDÊNCIAS MEDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LIDA E 
SIGMARH AGENCIAMENTO DE RECURSOS LTDA-EPP .Concede-
-se o prazo legal constante no Art. 109 da Lei Federal 8.666/93, 
para as devidas interposições de Recurso115.08.2017.Caudio 
M. A. de Rezende JunionPresidente da Comissão Permanente 
de Licitações 

CATANDUVA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2017 — Objeto: CONTRATAÇÃO 

DE PESSOA IURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
PONTE MISTA EM AÇO E CONCRETO ARMADO, NA AVENIDA 
ENG° JOSÉ NELSON MACHADO, SOBRE O CARREGO FUNDO, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ENCERRAMENTO, ENTREGA E 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 01/09/2017 AS 09:00 HORAS. 
Informações, Prefeitura do Municipio de Catanduva —Seção de 
Licitação — 2° Andar, sito à Praça Conde Francisco Matarazzo, 
01— Centro — Catanduva-SP: e-mail: licitecao.editatrákatanduva. 
sagov.br; acesse o edital no rife: httplrivwmcatanduva.sp.gov. 
br link Licitações. Catarei., 16/08/2017. AFONSO MACCHIONE 
NETO — PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 14° 02/2017 —Objeto: PERMISSÃO DE USO 

A ATOLO PRECÁRIO E ONEROSO DE BOXES LOCALIZADOS NO 
"SHOPPING POPULAR ALIPIO GOMES" e FORMAÇÃO DE LISTA 
DE ESPERA, nos termos do Decreto Municipal n°. 7.095/2017, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES. ENCERRAMENTO, ENTREGA E 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: DIA 18/09/2017 ÀS 09:00 HORAS. 
Informações: Prefeitura do Munidpio de Catanduva — Seção de 
Licitação — 2° Andar, sito à Praça Conde Francisco Mataram, 
01 —Centro —Catanduva•SP; 	licitacao.edital@catanduva. 
sp.gov.bç acesse o edital no site: http://vnirw.catanduva.spgov. 
br  link Licitações Catanduva, 16/082017.AFONSO MACCHIONE 
NETO — PREFEITO MUNICIPAL. 

CEDRAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2017 
A Prefeitura do Município de Cedral faz saber a todos 

os interessados que se encontra aberto o Pregão Presencial 
n° 13/2017, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS DE 
LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA 
ADMINISTRAÇÃO. O recebimento dos envelopes e documentos 
de credenciemento será até as 10h00 do dia 23/08/2017, no 
Setor de Licitações, na Avenida Antonio dos Santos Galante, 
n° 429, Centro. O Edital de inteiro teor está à disposição dos 
interessados no sie www.cedralsp.gov.br. Outras informações 
poderão ser obtidas com os Pregoeiros do Município pelo tele-
fone (17) 3266-9600 ou pelo e-mail: licitacaollecedralsp.gov.br. 

Prefeitura Municipal de Cedral, 15 de agosto de 2017; 87° 
ano de Emancipação Político-Administrativa. 

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS - Prefeito Municipal 

COLINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA 

estabeleodo o prazo de 05 (cinco) dias para eventual impug-
nação, que deverá ser apresentada junto ao Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Colina, sito à Rua Antonio Paulo de 
Miranda, o° 466, Centro. Colina/SP, CEP 14770-000. 

O MUNICIFIO DE COLINA, representado pelo Prefeito 
Municipal com base no que determina o art. 32, da Lei Federal 
nt 13.019/2.014, torna público que, com fundamento no art. 
30, VI, da referida Lei Federal, foi autorizada a dispensa de 
chamamento público para o repasse de valores referentes ao 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à 
Organização da Sociedade Civil Associação dos Rotarianos de 
Colina — Núcleo de Orientação ao Adolescente, no valor de RS 
7.000,00 (sete mil reais) anual nos termos da aprovação pelo 
referido Conselho e autorizado pela Lei Municipal n°2599/2007, 

de 05 (cinco) dias para eventual impugnação, que devera ser 
apresentada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Colina, sito à Rua Antonio Paulo de Miranda. rt' 466, Centro, 
Colina/SP, CEP 14770-000. 

O MUNICIPIO DE COLINA, representado pelo Prefeito 
Municipal, com base no que determina o art. 32, da Lei Federal 
n° 13.019/2.014, torna público que, com fundamento no art. 
30, VI, da referida Lei Federal, foi autorizada a dispensa de 
chamamento público para o repasse de valores referentes ao 
Fundo Municipal dos Direitos de Criança e do Adolescente à 
Organização da Sociedade Civil Casa Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais (APAE) de Colina, no valor de  RS 
7.000,00 (sete mil reais) anual, nos termos da aprovação pelo  

referido Conselho e autorizado pela Lei Municipal n°2599/2007, 
que será formalizada através de Termo de Fomento, conforme 
Processo Administrativo n° 38112017. Assim, na forma do art 
32, gr da Lei Federal 13.019/2.014, fica estabelecido o prazo 
de 05 (cinco) dias para eventual impugnação, que deverá ser 
apresentada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal 
de Colina, sito à Rua Antonio Paulo de Miranda, ff 466, Centra 
Colina/SP, CEP 14770-000. 

DIAS TABA 
Prefeito do Munidpio de Colina 
AVISO DE UCITAÇÃO; PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2017; 

PROCESSO N° 1546/2017; OBJETO:- Aquisição de 01 (um) Vei-
culo tipo van, O km, ano de fabricação/modelo 20172017 ou 
2017/2018, tipo ambulância para simples remoção, com potên-
cia mínima de 125CV, 04 dlindros, movido à óleo diesel 510, com 
entre eixos acima de 3200mm, largura intema mínima 1800mrn, 
altura interna mínima 1830mm, com teto alto (elevado), direção 
hidráulica, ar condicionado, capacidade volumétrica de carga de 
10m3, na cor branca, e demais itens de serie conforme especifi-
cações constantes no Edital, destinada ao transporte de pacien-
tes usuários do SUS — Sistema Único de Saúde que utilizam os 
serviços de saúde local e de referencia. VALOR ESTIMADO DO 
OBJETO: RS 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais); MODA-
UDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO. TIPO:- Menor Preço Por Item. 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:- DAS 09:00 horas até es 14:00 
horas do dia 25/08/2017. ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 14:05 
horas até às 14:15 horas do dia 25/06/2017. INICIO DA SESSÃO 
DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 14:20 horas do dia 25/08/2017. 
LOCAL: vrivw.bllorg.br. Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). FORMALIZAÇÃO DE CON-
SULTAS/ENCAMINHAMENTO:- Secretaria Municipal de Materiais 
e Suprimentos, Rua Antonio Paulo de Miranda, n° 466 - Centro, 
ou pelo telefones (17) 3341-9448 e 3341-9444, ou ainda, lidta-
ções@colina.sagov.br, nos dias Citeis. Colina (SP), 15 de Agosto 
de 2017. Diab Taha — Prefeito Municipal; Israel da Silva Nunes 
— PREGOEIRO; EQUIPE DE APOIO: Andre Ricardo UM, Leandro 
Pereira Gontijo de Abreu e Anderson da Cruz Alves Uma. 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO — Objeto: Aluguel 
de imóvel para o CREAS —Centro de Referenda Especializado de 
Assistência Social — Processo 4937/17 — Locatária: Prefeitura do 
Municipio de Conchal — Locador. Wilson Mario Fadei Lozano —
Fundamento Legal: art. 24, X. cc art. 16 "capar da Lei Federal 
8666/93 atualizada — Valor: RS 2.260,00 mensais — Parecer da 
Dispensa: 15/08/17 — Ratificação de Dispensa pelo Prefeito 
Municipal: 15/08/17 — Vigência: 12 meses. 

Conchal, 15 de agosto de 2017. 
Luiz Vandedei Magnusson — Prefeito Municipal 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO 60/17 — Processo 4937/17 — Dispensa de 

Licitação — Objeto: Aluguel de imóvel para o CREAS — Centro 
de Referencia Especializado de Assisténda Social — Locataria 
Prefeitura do Município de Candial — Locador: Wilson Mario 
Fadei toren° — RI 2.260,00 mensais — Assinatura: 15/08/17. 

PREGÃO PRESENCIAL 
Toma público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 53/17, Processo 5068/17— Objeto: Registra de preços 
aquisição de gases medicinais e comodato de dlindros normali-
zados e locação de equipamento — Encerramento dia 28/061/17 
às 09:30 e abertura às 10:00 horas — O edital completo poderá 
ser adquirido no site www.conchalsp.gov.br  e ou pelo e-mail: 
lidtaraneconchalsp.govar — Maiores informações poderão 
ser obtidas na Rua Francisco R Alves 364, Centro, Conchal SR 
nas dias úteis das 08:00 às 16:00 horas ou através do telefone 
(19) 3866-8600. 

Conchal, 15 de agosto de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo — Pregoeiro 
PREGÃO PRESENCIAL 
Torna público aos interessados que está aberto o Pregão 

Presencial 54/17, Processo 5297/17 — Objeto: Registro de 
preço para a aquisição de materiais de enfermagem e para o 
SAMU, odontológicos destinados para uso dos profissionais 
nas unidades de saúde da familia e unidades básicas de saúde 
para atendimento à população do munidpio de Conchal SP —
Enceramento dia 29/08/17 às 09:30 e abertura às 10:00 horas 
— O edital completo poderá ser adquirido no site ~conchal. 
sogov.br  e ou pelo e-mail: lidtacao@conchal.sagov.br  — Maio-
res informações poderão ser obtidas na Rua Francisco F. Alves 
364, Centro, Conchal SP, nos dias úteis das 08:00 às 16:00 horas 
ou através do telefone (191 3866-8600. 

Conchal, 15 de agosto de 2017. 
Dr. Ademir Antonio de Azevedo— Pregoeiro 

COR O DR ()POLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÕPOLIS 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
ATA DE DECLARAÇÃO DO VENCEDOR 
Ref.: Tomada de Preço n° 01/2017 
Objeto: Contratação de empresa especializada para exe-

cução de serviços de engenharia consultiva e executiva na 
implantação do projeto de combate as perdas de água com 
fornecimento e instalação de macromedidores de vazão, e 
implantação de sistema de monitoramento via telemetria no 
sistema de abastecimento no município de Cordeirapolis -SP. 

As 14:00 (quatorze) horas, do dia 08(oito) do mês de agosto 
do ano de 2017 (dois mil e dezessete), reuniu-se a Comissão 
Permanente de licitações do Serviço Autónomo de Água e 
Esgoto de Cordeirópolis, constituída pelos Senhores(as) Adriano 
Malosso e Alessandro Nardini, foi instalada a sessão para análi• 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ÁREA 
DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
EXTRATO DO CONTRATO 
Termo Aditivo D.  02/2017, com prorrogação de 12 (doze) 

meses referente ao contrato n. 07/2016, processo n° 21/2016, 
concorrência pública n° 01/2016, objeto: contratação de empre-
sa de engenharia especializada na execução dos serviços 
continuas no sistema de iluminação pública e iluminação em 
praças e jardins, envolvendo a manutenção corretiva e preven-
tiva, operação, reforma e obras de expansão e melhorias, nos 
sete munidpios consorciados ao Consab: Cosmópolis, Conchal, 
Holambra, Engenheiro Coelho, Jaguariúna, Cordeirópolis, Artur 
Nogueira e Santo Antonio de Posse, com o fornecimento de 
mão de obra e todos os materiais necessários, conforme espe-
cificações constantes do anexo F,G, e I, que integra este edital, 
a serem executados na município de Santo Antonio de Posse/ 
SP, integrado ao Consab, através de lei municipal n° 3.028 de 
09 de fevereiro de 2017. Empresa contratada: Start Engenharia 
e Eletricidade Lida, CNP) n° 62207.048/0001-22, estabelecida 
na Av. ltaquera n.  7.214, 'teima, São Paulo/SP, CEP 08295-
000, valor total: RS 4.084.344,11 (quatro milhões oitenta e 
quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), 
correspondendo a um acréscimo de 9,75%, na contratação, 
para atendimento ao munidpio de Santo Antonio de Posse/SP. 
Cosmópolis, 04 de agosto de 2017. Dr. Femando Fiori de Godoy 
- Presidente do Consab. 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

CNPJ: 51.049.401/0001-77 INDUSTRIA DO URNAS BIGNOT-
TO LIDA RI 468,00 CNPJ: 61.602.199/0173-50 COMPANHIA 
ULTRAGAZ S.A RI 650,00 CNPI: 49.743.60210001-28ALL TRACK 
PEÇAS E LUBIFICANTES RS 465,00 CNPJ: 03.764.882/0001-50 
COMERCIAL FORNECEDORA RS 345,60 CNPI: 00.028.986/0039-
80 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER RS 1.579,92 

JUSTIFICATWA: Os pagamentos autorizadosaão obedecem 
a ordem cronologica ditado pelo artigo 5° da Lei 8.666/93, por 
se tratar de serviço ,materiais e meios de indispensaveis a dar 
continuidade normal as obrigaçães da administração. 

CRUZEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Extrato de adjudicação e homologação - Pregão Presencial 

n° 013/2017 - Processo n° 189/2017 - Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de estimas para café, com 
entrega parcelada para 12 (doze) meses. Sessão de Abertura: 
10/08/2017, às 10:00 horas. 

Licitante vencedor dos itens 01,02 E 04: CLMT TRANSE. 
SERV. E COMERCIO LTDA. MECHEI: 15.547.405/0001-11, com 
valor total de RS 6.800,00. 

Licitante vencedor dos itens 03 E 07: GMC ATAC. DE MERC. 
EM GERAL LTDA. EPECNPJ: 17.136.467/0001-66, com valor total 
de RS 8.380,00. 

Itens 05 e 06 frustrados. 
Extrato de adjudicação e homologação - Carta Convite rd 

004/2017 - Processo de compra n° 194/2017 - Contrafação de 
empresa para prestação de serviços de engenhará para con-
sultoria especializada na elaboração do planejamento, revisão 
e adequação dos projetos e planejamento da implantação do 
sistema de esgotamento sanitário/ETE no Munidpio de Cruzeiro, 
estimados em 80 (oitenta) horas mensais, pelo período de 12 
(doze) mesesSessão de Abertura:10/082017, às 15:00 horas. 

Licitante vencedor do item:01: ASSOCIAÇÃO PC-GESTÃO 
DAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL - AGEVAP. 
CNPI: 05.422.000/0001/01, com valor total de RS 144.996,00. 

Cruzeiro, 15 de agosto de 2017. Manoel Amorim Junior -
Diretor Geral. 

DOIS CÓRREGOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS  

Departamento de Licitações, Contratos e Convénios 
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
Processo: 60/06-2016 
Concorrénda Pública n° 09/2016 
Tipo: MAIOR OFERTA 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 

de administração, gerenciamento e fornecimento de 'vale com-
pra' na forma de cartões magnéticos, destinados à aquisição de 
géneros alimentício; diretamente pelos servidores do Municipio, 
da banda marcial Municipal de Dois Córregos e do Serviço 
Autónomo de Água e Esgoto de Dois Córrego; em rede de 
estabelecimentos comerciais credenciados 

Tendo em vista a manifestação do Presidente da Comissão 
de Licitação e diante do parecer favorável da Assessoria Jurídica 
do Município mediante presença de razões de interesse público, 
acolho o dito parecer, e, por seus próprios fundamentos, anulo o 
certame licriatório que tramita sob a modalidade Concorrência 
Pública n° 09/2016. Publique-se no Diário Oficial Eletrónica e 
Impresso do Executivo Municipal (§ 1° do art. 109 da Lei e° 
8.666/931, a presente derisão 

Dois Córregos, 14 de agosto de 2017. 
RITO DIOMEDES FAVARO-PREFEITO MUNICIPAL 

DOURADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO 

EXTRATO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E INEXIGI-
BILIDADE DE UCITAÇÃO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS 
CLINICOS - LOTE 03 — ITEM 04 — PEDIATRIA. 

INEXIGIBILIDADE 42/2017 
PROCESSO 05/2017 
TERMO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO N° 01/2017 
CONTRATADA: PINHAL MEDICA 55 
VALOR: CONFORME TABELA DE PREÇOS DO EDITAL 
Vigência:12 (doze) meses a partir de 14 de Agosto de 2017. 
Dourado, 14 de Agosto de 2017. 
LUIZ ANTÔNIO ROGANTE JÚNIOR - PREFEITO MUNICIPAL 

ELISIARIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIARIO 

PROCESSO N° 030/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
0112017 — RATIFICAÇÃO - Com vistas à contratação de 
emprese/profissional especializado para prestação de serviços 
de capacitação administrativa para a equipe do Programa de 
Auxilio ao Desempregado, RATIFICA a dispensa de licitação, 
em face da situação de valor inferior ao previsto nas exigências 
legais, com fundamento no parecer da Procuradoria Juridica e no 
artigo 24, inc II, combinado com o artigo 23, inc II, alinea 'a' 
da Lei federal n° 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis n° 
8.883/94 e n.  9.648/98. E autoriza o empenho das despesas no 
valor total de RS 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), induldos 
os encargos fiscais, previdenciário; securitários, trabalhistas, 
comerciais, em favor da empresa/profissional: CAMPOS CES- 

PEDE TREINAMENTOS LTDA-ME — CNPJ: 	".365/0001-01, 
respectivamente, com as advertências de pra para o exame 
prévio e o pleno conhecimento dos termos e 	condições do 
respectivo contrata Elisiário, 08 de Agosto de 2017. Rubens 
Francisco — Prefeito Municipal. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO N° 026/2017 
- PREGÃO PRESENCIAL 14° 012/2017. No uso das atribuições 
legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no 
inciso VI do art.43 da Lei Federal 8666193 e inciso XXII do art. 4° 
da Lei Federal n° 10.520, HOMOLOGO o referido procedimento 
licitatõrio com base no que consta dos autos do processo do 
Pregão Presencial n° 012/2017, que tem como objeto a Pres-
tação de Serviços de Manutenção da Iluminação Pública, cujo 
resultado apresentado foi na seguinte conformidade: Propo-
nente Vencedor. VANDERSON JOSE FELIX, inscrita no CNPJ sob 
o°  17.850.063/0001-30, no valor global de RS 5.280,00 (cinco 
má, duzentos e oitenta reais). Elisiário/SP, 14 de Agosto 2017. 
RUBENS FRANCISCO— Prefeito. 

EXTRATO DE CONTRATO - TERMO N° 039/2017 - PROCES-
SO N.  030/2017 — DISPENSA N° 011/2017 — CONTRATANTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO-SP - CONTRATADO: 
CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LIDA-ME; OBJETO: PRESTAR 
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A EQUIPE 
DO PROGRAMA DE AUXILIO AO DESEMPREGADO; VIGÊNCIA: 
05 MESES:- VALOR RS 7.500,00 - DATA DA ASSINATURA: 
09/08/2017 - UNÁRIO, 09 DE AGOSTO DE 2017. RUBENS 
FRANCISCO - PREFEITO MUNICIPAL 

EXTRATO DE CONTRATO -TERMO N°040/2017 - PROCESSO 
N° 026/2017 — PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2017 — CON-
TRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSIÁRIO-SP - CON-
TRATADO: VANDERSON JOSE FELIX 22876673851; OBJETO: 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA; VIGÊNCIA: 12 MESES;- VALOR RS 5.280,00 - DATA DA 
ASSINATURA: 15/08/2017 ELISIÁRIO, 15 DE AGOSTO DE 2017. 
RUBENS FRANCISCO - PREFEITO MUNICIPAL 

PARU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU 

O Pregoeiro de Embu das Artes, TORNA PÚBLICO, que: 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2017 (Licitação n°  676970) - Cujo 
objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição de Materiais 
de Construção para manutenção anual da Secretaria de Serviços 
Urbanos e Limpeza Pública do Munidpio. Verificada a docu-
mentação de habilitação e proposta apresentada, constatada 
a regularidade, fica declarada VENCEDORA a empresa EXATA 
EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LIDA — ME para os 
LOTES 1, 2 ,3 e 4 do presente certame. Em 15/08/2017. 

O Prefeito de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: RATIFI-
COU o processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 015/2017, 
Contratação da Empresa QUAUTY MEDICAL COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIDA para fornecimento 
de insumas utilizados na rede pública de saúde, nos termos do 
Inciso IV do Artigo 24 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações. 
Em 15/08/2017. Prefeito. 

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.  007/2015 -
DATA: 04/08/2017 - CONTRATANTE: Prefeitura de Embu das 
Artes - CONTRATADA: Mara Silvia Pezinato - EPP - CNPJ: 
02.190.877/0001-18 - OBJETO: Resolvem prorrogar o prazo 
de vigênda do referido contrato, por mais 04 meses a partir 
de 05/08/2017 - RECURSO: Federal - MODALIDADE: Pregão 
Presencial n° 0112014. 

ESPIRITO SANTO DO PINHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
Pregão Presencial n° 20/17. Objeto:- Registro de preços 

objetivando a aquisição de cestas básicas destinadas aos servi-
dores públicos municipais. Informo que a licitante Supermercado 
Biazoto Ltda. interpôs recurso. Abre-se portanto, o prazo de 03 
(três) dias para es contrarraães, se houver, a partir da data 
desta publicação Fica desde já franqueada vistas do processo 
lidtaerio. 

Espirito Santo do Pinhal. 15 de agosto de 2.017. 
fefferson Roberto Barbosa — Pregoeiro. 

ESTIVA GEREI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROC: 449/2017 — ARP: 038/2017 — PP N° 026/2017 
FONECEDOR: INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 

LIDA—ME 
CNPJ 61° 03.228.427/0001-30 
OBJETO: REGISTRAR 05 PREÇOS DO FORNECIMENTO DE 

TONERS 
VIGÊNCIA: 09/06/2017 a 09/062018 
OBS: A descrição completa de todos os itens estao disponi- 

veis no anexo Ido edital 
LOTE I 

tlem 	Impressora Produto Due,1 *kr 
1 	BROMA lese <nato' sem para Ousara lanais Em 

the modelo 711• 5807650 
30 Ri 32,00 

2 	BROTE iras compadre' inpresaa brejo Atito I00 II Ri 3200 
8952, moldo IN - 3391 

3 	BROIDEA Toner compadre' a0113 para impressora Brota 
moldo Hl 4640209 • TN -3472 

20 Ri 36,00 

1 	111011118 (Muda de Sem Ceenatirel Bote para imrres. 
som111.2210. 

20 8131,00 

Valor total do Lote RI 2.832,00 (dois mil, oitocentos e 
trinta e dois 

LOTE IV 

Ema 	Irn pr e s. 
som 

Produto luze Vir Unit, 

1 	SAMSUNG Tom compadre' SIU4511NG 50(4200, modelo 5C44200 5 	87 45,9 
2 	SO3144/114 Troes Compaard 98511144141 2165, modelo 0.1 D101 II 	1643,62 
3 	ANNE Tese ~rei 5,015110 ML 1860, modelo MIT 12 	R534,62 

D104 
4 	70A15UNG rena [ungirei nom pra impressora 5A145UN6 24 	RS 4362 

1,1-1070 
5 	5908115 ("Iode bua, ruck4o Sumulai 611 1510 15 	PS 34,62 
6 	5.41,15UNG (atocho de lonerCouçaSelSamamg 51441070, mode 

b D1115/444 
15 	8550,62 

Valor total do Lote RS 4.189,98 (quatro mil, cento e oitenta 
e nove mais e oitenta e sete centavos) 

Valor Total da ATA: RS 7.021,98 (sete mil, vinte e um real e 
noventa e oito centavos) 

Esta ata encontra-se na Integra no site da prefeitura muni-
dna' de estiva gerbi: hrtps://acesolidtacoes.com/pmestivagerbi/  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROC: 449/2017— N° ARP: 039/2017 — PP N° 026/2017 
FONECEDOR: G REIS NEGOCIOS 
CNPI N° 20.432.748/0001-70 
OBJETO: REGISTRAR OS PREÇOS DO FORNECIMENTO DE 

TONERS 
VIGÊNCIA: 09/06/2017 a 09/06/2018 
OBS:A descrição completa de todos os itens estao disponi-

vás no anexo Ido edital 

Extrato de Termo de Fomento 
O Municipio de Colina, autorizado pela Lei Municipal 

n° 3.201/2017 concedeu subvenção social no valor de RI 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) à Casa Assistencial Nosso 
Lar Amigos do Bem de Colina, para o exercido de 2017, nos 
termos do Plano de Trabalho apresentado pela entidade bene-
ficiada e formalizado através de Termo de Fomento, conforme 
estabelece a Lei Federal n°13.019/14.0 Processo administrativo 
recebeu o o° 3.483/2017. 

O MUNICIPIO DE COLINA. representado pelo Prefeito Muni-
cipal, com base no que determina o art. 32, da Lei Federal n' 
13.019/2.014, torna público que, com fundamento no art. 30, VI, 
da referida Lei Federal, foi autorizada a dispensa de chamamen-
to público para o repasse de valores referentes ao Fundo Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à Organização da 
Sociedade Civil Casa Assistencial Nosso Lar Amigos do Bem de 
Colina, no valor de RS 7.000,00 (sete mil reais) anual nos ter-
mos da aprovação pelo referida Conselho e autorizado pela lei 
Municipal n 2599/2007, que será formalizada através de Termo se e julgamento final da Tomada de Preço n° 01/2017. Declarada 
de Fomento, conforme Processo Administrativo n° 3666/2017. aberta e sessão, a Comissão considerando a concessao de direito 
Assim, na forma do art. 32, §2.  da Lei Federal 13.019/2.014, fica 	de preferencia à empresa Tliesis Engenharia e Construções Eirelli 

- EPP e estabelecidos os prazos legais, assim como a publicação 
no D.OA, datado de 03/0812017, conforme determina a lei e 
que a mesma não demonstrou interesse, deixando transcorrer o 
referida prazo sem qualquer manifestação decaindo do direito 
de preferência estatuído na Lei Complementar n° 1232006. 
Ato contínuo o Presidente da Comissão de Licitação declara 
originalmente a empresa Vector Sistemas de Automação Ltda., 
vencedora do presente certame. 

Luiz Carlos Borges Machado da Silva - Presidente Executivo 
Glenda C. A. C. Francisco - Presidente da Comissão de 

Licitação 

COSMOPO 1 IS 

que será formalizada através de Termo de Fomento, conforme 
Processo Administrativo n° 3754/2017. Assim, re forma do art. PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
32, §2° da Lei Federal 13.019/2.014, fica estabelecido o prazo 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Cosmúpolis comunica que o 

Pregão Presenciol re 047/2017 foi homologado e adjudicado 
a empresa Gasball Armazenado,. e Distribuidora Ltda.; para a 
Recarga de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosmópolis; CON-

TRATADA: Geradores Campinas Comércio e Locação Ltda ME 
- Contrato LT n° 084/17 no valor total de RS 27.600,00; ASSI-
NATURA: 04/08/17; OBJETO: Locação de grupo motor gerador, 
MODALIDADE: Convite n° 021/17. 

Cosmópoli; 15 de Agosto de 2017. Eng' José Pivarto —
Prefeito Municipal 



croempresas e empresa de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

DEPARTAMENTO DE LICITACÃO E CONTRATOS 
R.FRANCISCO FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Pregão: 	53/2017 

Processo: 	2017/7/5068 

Objeto: 	REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS 
NORMATIZADOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

PREÂMBULO 

No dia 28 de agosto de 2017, às 10h00min, reuniram-se na sala de Licitações, da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL sito na R.FRANCISCO 
FERREIRA ALVES 364, CENTRO, CONCHAL - SP, os integrantes da Comissão de Licitação, senhores RAPHAEL MORENO PANINI (Pregoeiro), 
ALEX CORDEIRO (Equipe de apoio) e THIAGO DOS SANTOS MARIA (Equipe de apoio), designados conforme Portaria n° 3930, de 2 de janeiro de 
2017 para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para 
formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade: 

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES 	 EMPRESAS 

EMPRESAS CREDENCIADAS 

IZABEL MARIA DE QUEIROZ 	 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.. 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as propostas e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a 
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento com aqueles definidos no Edital, tendo classificado as propostas e selecionados entre os 
Autores das demais, os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4° da 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 

Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da 
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma: 

Item: 001.000 
rase: Propostas 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 	 R$ 716.200,0000 
	

0.00% Selecionada 

CLASSIFICAÇÃO 

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as licitante 
pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, na seguinte conformidade: 

EMRPESA 
	

VALOR 	CLASSIFICAÇÃO 

Item: 001.000 
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 	 R$ 716.200,00 	I° Lugar 
=> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência. 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é ACEITÁVEL por ser compatível com 
os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 

ITEM 	 EMPRESA 	 MENOR PREÇO 	VALOR NEGOCIADO SITUAÇÃO 

001.000 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 	 R$ 0,00 	 R$ 283.300,00 	Vencedor 

Emitido em 28/08/2017 às 10:38:34 	 Página 1 de 2 



HABILITAÇÃO 	 O 1 	2 3 
Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação foi constato pelo Pregoe 
RAPHAEL MORENO PANINI que a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA apresentou a RCD com data vencida, não atendendo assi,rfi o Item 9.4.3 
do edital que diz,  "Autorização de Funcionamento Específica (AFE) emitida pela ANVISA para medicamentos e de insumos farmacêuticos (gases  
medicinais) de acordo com o disposto na RDC n° 69/2008 e RDC 9/2010."  sendo INABILITADA do certame. 

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregooeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e 
colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

RESULTADO 
A vista da habilitação, foi declarado: 

001.000 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 	 R$ 283.300,00 	Vencedor 

RECURSO 

Ato contínuo, consultado a representante Sra IZABEL MARIA QUEIROS DE FREITAS manifestou interesse em recorrer, pelo 
seguinte motivo: 
LICITANTE 	 MOTIVO 
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 	A representante Sra. IZABEL MARIA QUEIROS DE FREITAS solicitou prazo de recurso 

quanto o item 9.4.3. do edital por ter entregue o protocolo da RDC. 

Foi-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões de recurso e intimados os demais licitantes para apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começará a correr do término do prazo do recorrente, ficando-lhes assegurada vista 
imediata dos autos. 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos 
licitantes relacionados. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve registro de ocorrências. 

ASSINAM: 

EPR&ENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) QUIPE DE APOIO 

IZAi3EL MARIA DE • UEIROZ 

LIQUIDE BRASIL LTDA. 
RAP 

Pregoei 

O 'ANILAI 

  

  

    

    

 

ALI 	CO • 11EIRO 

Equipe de apoio 

   

  

 

Equipe de apoio 
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AIR LIQUIDE BRi4SIh• P. A. 

RUA RONALD CLADSTONE NEe 't 557 

NOVA APARECIDA, CAMPINAS/SP —CEP. 13069-472 

TEL.: 19 3781-3000 Fax.: 19 3781-3044 

ILUSTRÍSSIMO SR PREGOEIRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 

LICITAÇÃO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL — ESTADO DE SÃO PAULO. 

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2  5.068/17 

Abertura do certame: 28/08/2017 às 10h0Omin. 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade empresária, estabelecida na Rua Ronald Cladstone 

Negri, 557, Nova Aparecida, Campinas/SP, CEP 13069-472, inscrita no 'C.N.P.J. sob o n.2  

00.331.788/0016-03, doravante denominada AIR LIQUIDE, por intermédio de seu procurador 

que a esta subscreve, com fundamento no inciso XVIII do Art. 42  da Lei n2  10.520/2002, vem, 

respeitosamente e tempestivamente, INTERPOR 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

contra a decisão do Sr Pregoeiro que a declarou inabilitada neste processo, requerêndo 

que seja este recebido e, após analisado, seja reformada a decisão proferida ou faça-o subir à 

Autoridade Superior, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

A Constituição Federal de 1988, em seu,artigo 52, inciso LV, garante:que: 
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"Art. 5° (...) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;" 

Com base nesta garantia constitucional, a AIR LIQUIDE pede vênia a esta Douta Comissão de 

Licitação para apresentar seus memoriais de recurso contra a decisão do Nobre Julgador que a 

declarou inabilitada neste certame, pelas razões que serão abaixo aduzidas. 

Impende evidenciar que as razões que serão aqui apresentadas encontram respaldo nos 

princípios e normas que regem o processo licitatório e no entendimento pacificado dos nossos mais 

ilustres juristas, razão pela qual o presente recurso não tem por objetivo procrastinar o regular 

andamento do processo licitatório em referência, mas tão somente garantir que os atos 

administrativos sejam realizados de forma a observar e cumprir os ditames legais que regulam o 

procedimento da licitação. 

Sendo assim, conforme será fundamentado a seguir, a decisão do Nobre Julgador merece ser 

reformada, como forma de garantir a mais lídima e impostergável JUSTIÇA. 

II. DA TEMPESTIVIDADE. 

O ato convocatório assim determinou: 

"13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

13.1. Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer 

licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com 

registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de até 03 

(três) dias, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-

razões em igual numero de dias, que começarão a correr do término do prazo da 
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TEL.: 19 3781-3000 Fax.: 19 3781-3044 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, sendo que o recurso deverá 

ser protocolizado no Setor de Protocolo desta Prefeitura, das 08:00 às 16:00 horas, 

devidamente assinado, juntando a respectiva procuração com amplos poderes." 

Considerando que a AIR LIQUIDE tempestivamente e motivadamente registrou sua intenção 

recursal no ato da sessão pública realizada no dia 28/08/2017, e que o último dia do prazo para 

apresentação das razões se encerra no dia 31/08/2017, os presentes memoriais, interpostos na 

presente data, são plenamente tempestivos. 

III. DOS FATOS. 

Em 28 de agosto de 2017 foi realizada sessão, na modalidade pregão, em sua forma 

presencial, na sala de licitações desta Prefeitura, tendo por objeto O REGISTRO DE PREÇOS 

AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS NORMATIZADOS E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO, para suprir/atender a necessidade do município. 

A AIR LIQUIDE foi a única empresa a credenciar representante para participar da licitação e, 

ao final da negociação, teve aberto seu envelope de documentos de habilitação. 

Após análise dos documentos pelo Nobre Julgador, a AIR LIQUIDE fora declarada 

INABILITADA, mediante a seguinte motivação: 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 2° Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação foi constato pelo Pregoeiro. Sr 

RAPHAEL MORENO PAN INI que a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA apresentou a RCD com data vencida, não atendendo assim o Item 9.4.3 
do edital que diz  "Autoricacão de Funcionamento Específica MEEI emitida pela ANVISA, para medicamentos e de insumtis farmacêuticos (gases 
medicinais) de acordo com o disposto na RDC n° 69/2008 e RDC 9/2010."  sendo INABILITADA do certame, 

Contudo, a IMPUGNANTE ressalta que a referida decisão por sua inabilitação não deve 

prosperar, pois totalmente contrária à legislação pátria. 
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NOVA APARECIDA, CAMPINAS/SP —CEP. 13069-472 

TEL.: 19 3781-3000 Fax.: 19 3781-3044 

O edital exigia em seu item 9.4.3 que a empresas apresentassem o seguinte documento para 

efeitos de qualificação técnica: 

"9.4.3. Autorização de Funcionamento Específica (AFE) emitida pela ANVISA, para 

medicamentos e de insumos farmacêuticos (gases medicinais) de acordo com o disposto 

na RDC n° 69/2008 e RDC 9/2010." 

A AIR LIQUIDE apresentou o referido documento com data de expedição de 2013. 

(- 	O tr 	Se° xo 	 e:,a1-2535-16695.16201287ficupj.433S,17580CC.19 

	

Apps e DOU11:10016 	AIMPERABVIDADE; ã Ed1322idd 

Consultas Funcionamento de Empte.sa Funcionamento de Empresa 

Dados da Empresa 

Je, 

Razão Social 
	

CNP,' 

AIR MUDE BRASIL LTDA 
	

00.331.789;0301-19 

Endereço Completo 
	

Telefone 

AV. DAS NAOES UNIDAS 11541, CON. 191/192 BROOKLIN NOVO CEP: 04 578.0e0 • SÃO PAULOISP 	 (1115509.8456 

Responsável Técnico 	 Responsável Legal 

LESAR SATOSHI RIMA 	 MIGUEL BERNARDO RIBEIRO 

JOAO BATISTA LACERDA 	 WALTER PILÃO 

LIDIANE BOTELHO 	 ALEXANDRE AUGUSTO BASSANEZE 

TANIA LEMOS TAMARINI PEREZ 

Dados do Cadastro 

Cadastro N° 	 Data do Cadastro 
	

Situação 

2 20.000.3 	 1310212013 

N° do Processo 	 Cadastro 

25.35 I .6695062012.87 	 1 • Medicamento 

Atividades/ Classes 

Envasar 

• Gases Medicinais 

Fabricar 

• Gases Medicinais 

Vokar 
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A referida situação poderá ser consultada no site da ANVISA por meio do link 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/25351669506201287/?cnpj=00331788000119.  

Todavia, ao contrário do que alegou o Sr. Pregoeiro, a referida Autorização possui prazo de 

validade indeterminado, ou seja, não possui data de validade, tampouco prazo de renovação. 

Com o advento da Lei Federal n2  13.043/14, a obrigatoriedade de renovação de Autorizações 

de Funcionamento e Especial foi extinta pelo referido diploma legal, não havendo, portanto, 

imposição legal que obrigue as empresas a renovarem suas autorizações. 

O Art. 99 altera o Anexo II da Lei 9.782/99 e extingue a Renovação de Autorização de 

Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE). Esse anexo exclui a obrigatoriedade de renovações 

de AFE e AE anual constantes nos itens 3.1, 3.2 ,5.1 e 7.1, da lei 9.782/99. 

Em razão da vigência do referido diploma, todos os assuntos de petição relacionados à 

Renovação de AFE e AE foram desabilitados do sistema de Peticionamento da ANVISA. 

Tal informação poderá ser consultada no próprio site da ANVISA por meio do seguinte link 

(http://portal.anvisa.gov.br/noticias?p  p id=101 INSTANCE FXrpx9qY7Fbnp p col id=column-

2&p p col pos=1&p p col count=2& 101 INSTANCE FXrpx9qY7FbU groupld=219201& 101 INST 

ANCE FXrpx9qY7FbU urlTitle=esclarecimento-renovacao-de-autorizacoes-afe-e-

ae& 101 INSTANCE FXrpx9qY7FbU struts action=/asset publisher/view content& 101 INSTANCE  

FXrpx9qY7FbU assetEntrvId=225649& 101 INSTANCE FXrpx9qY7FbU type=content), 	conforme 

documento que segue anexo. 

Em assim sendo, não compete à Administração exigir de licitantes em licitações, situações 

não exigidas em lei, por força do Princípio da Legalidade, o qual determina que as pessoas (inclusive 
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pessoa jurídica) somente são obrigadas a fazer o que a lei exigir e a Administração só pode fazer o 

que a lei autoriza. 

Desta maneira, em relação à exigência de prazo de validade para a Autorização de 

Funcionamento, resta comprovada que ela não guarda conformidade com a lei, devendo, portanto, 

ser reformada a decisão que inabilitou a AIR LIQUIDE no processo, com base nesta motivação. 

No que diz respeito à apresentação de Licença Sanitária com protocolo de renovação, as 

empresas não podem ser prejudicadas em processos licitatórios, pela morosidade da Vigilância 

Sanitária em conceder a renovação de sua licença sanitária.  

Este foi o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. LICENÇA DE 

FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DA ANVISA. PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. 

REQUERIMENTO. REVALIDAÇÃO. PRAZO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. EXIGÊNCIA 

EDITALÍCIA. ILEGALIDADE. 

De acordo com o disposto no art. 30• IV da Lei 8.666/1993 e o que consta na 

Lei 5.991/1973, regulamentada pelo Decreto 74.170/1974, é ilícita a exigência em 

cláusula editalícia, através da qual inadmite-se, como prova do licenciamento perante 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a apresentação de protocolo que 
demonstre que a licitante, previamente licenciada pela ANVISA, tenha requerido a 
revalidação de sua licença tempestivamente, e que tal pedido de revalidação não 
tenha sido atendido pelo órgão licenciador. 

Apelação e reexame necessário improvidos. 

Apelação / Reexamé Necessário 20130110254495APO (grifamos) 

Por derradeiro, não é justo que uma empresa que tenha solicitado a renovação de sua 

licença sanitária com antecedência,  mas que em decorrência da demora no curso da concessão da 

renovação da licença pelo Órgão Sanitário competente não possua o documento com nova data de 

validade, fique impedida de participar da licitação. 
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Foge à razoabilidade que a Administração deve observar em suas decisões, não merecendo, 

portanto, prosperar a decisão que declarou a AIR LIQUIDE inabilitada neste processo, pois não 

compatível com a legislação pátria vigente. 

Por oportuno, a IMPUGNANTE pede a reforma da decisão que a declarou no certame para se 

privilegiar a mais lídima JUSTIÇA. 

IV. 	DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

Como já deve ser de conhecimento do Sr. Pregoeiro e Vossa Equipe de Apoio, a licitação não 

é um fim em si mesmo, isto porque o procedimento licitatório, embora de natureza formal deve 

superar e transcender o burocratismo exacerbado e inútil, até porque o procedimento deve estar 

voltado para a eficácia da máquina administrativa,  e orientado pelos princípios consignados no art. 

37 da Carta Magna - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

Com base no objetivo da licitação, a doutrina e a jurisprudência iá manifestaram 

entendimento de que nem mesmo o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório não é 

absoluto, pois as disposições constantes do referido instrumento devem observar o mandamento 

legal,  não podendo sobrepor qualquer legislação vigente. 

Neste cenário, o próprio Poder Judiciário é competente para interpretar as cláusulas do 

edital e verificar se estão compatíveis com a legislação vigente. Esse também é o entendimento 

esposado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Mandado de 

Segurança n° 5.418-DF, que versou: 

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 
VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO 

CONVOCATÓRIO PELO JUDICIÁRIO, FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE CADA UMA 

DELAS E ESCOIMANDO EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIA SE DE EXCESSIVO RIGOR PREJUDICIAIS 

AO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

PARA ESSE FIM. DEFERIMENTO. 

O Edital, no sistema jurídico-constitucional vigente, constituindo lei entre as partes, é 

norma fundamental da concorrência, cujo objetivo é determinar o objeto da licitação, 
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discriminar os direitos e obrigações dos intervenientes e o Poder Público e disciplinar o 

procedimento adequado ao estudo e julgamento das propostas. 

Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao Edital não é absoluto, de tal 
forma que impeça o Judiciário de interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a 
compreensão e escoimando-o de cláusulas desnecessárias ou que extrapolem os 
ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa afastar, da concorrência, 
possíveis proponentes, ou que o transmude de um instrumento de defesa do interesse 
pública em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a Administração. 
O procedimento licitatório é um conjunto de atos sucessivos, realizados na forma e nos 

prazos preconizados na lei; ultimada (ou ultrapassada) uma fase, preclusa fica a anterior, 

sendo defeso, à Administração, exigir, na (fase) subsequente, documentos ou providências 

pertinentes àquela já superada. Se assim não fosse, avanços e recuos mediante a 

exigência de atos impertinentes a serem praticados pelos licitantes em momento 

inadequado, postergariam indefinidamente o procedimento e acarretariam manifesta 

insegurança aos que dele participam. 

O seguro garantia a que a lei se refere (art. 31, III) tem o viso de demonstrar a existência 

de um mínimo de capacidade econômico-financeira do licitante para efeito de 

participação no certame e sua comprovação condiz com a fase de habilitação. Uma vez 

considerada habilitada a proponente, com o preenchimento desse requisito (qualificação 

econômico-financeira), descabe à Administração, em fase posterior, reexaminar a 

presença de pressupostos dizentes a etapa em relação à qual se operou a preclusão. 

O Edital, in casu, só determina, aos proponentes, decorrido certo lapso de tempo, a 

porfiar, em tempo côngruo, pela prorrogação das propostas (subitem 6.7); acaso 

pretendesse a revalidação de toda a documentação conectada à proposta inicial, tê-lo-ia 

expressado com clareza, mesmo porque, não só o seguro-garantia, como inúmeros outros 
documentos têm prazo de validade. 

No procedimento, é juridicamente possível a juntada de documento meramente 

explicativo e complementar de outro preexistente ou para efeito de produzir contra-prova 
O demonstração do equívoco do que foi decidido pela Administração, sem a quebra de 

princípios legais ou constitucionais. 

O valor da proposta grafado somente em algarismos - sem a indicação por extenso -

constitui mera irregularidade de que não resultou prejuízo, insuficiente, por si só, para 

desclassificar o licitante. 

A ratio legis que obriga, aos participantes, a oferecerem propostas claras é tão só a de 

propiciar o entendimento à Administração e aos administrados. Se o valor da proposta, na 

hipótese, foi perfeitamente compreendido, em sua inteireza, pela Comissão Especial (e 

que se presume de alto nível intelectual e técnico), a ponto de, ao primeiro exame, 

classificar o Consórcio impetrante, a ausência de consignação da quantia par extenso 

constitui mera imperfeição, balda que não influenciou na decisão do órgão julgador 

(Comissão Especial) que teve a ideia e percepção precisa e indiscutível do quantum 

oferecido. 

O formalismo no procedimento licitatório não significa que se passa desclassificar 

propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes. 

Segurança concedida. Voto vencido. ` (STJ, MS n° 5.418/DF, 12  S., Rel. Min. Demócrito 
Reinaldo, DJU 01.06.1998) (grifos nossos) 

Em outro julgado, a mesma Corte manifesta o mesmo entendimento, in verbis: 
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STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 657906 CE 2004/0064394-4 (STJ)  

Data de publicação: 02/05/2005 

Ementa: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. 

CARTA 	 CONVITE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA COM FORMALISMOEXCESSIVO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. 1. Recurso especial oposto contra 

acórdão que concedeu segurança postulada pela empresa recorrida por ter a recorrente 

desclassificado-a em procedimento de licitação carta convite, ao entendimento de que a 

CEF teria feito, em seu edital licitatório, exigênciacom um formalismo excessivo, 

consubstanciado que a licitante apresentasse, junto com sua proposta, catálogos técnicos 

ou prospectos do sistema de ar-condicionado, que foi objeto do certame. 2. A fim de 

resguardar o interesse público, é assegurado à Administração instituir, em procedimentos 

licitatórios, exigências referentes à capacidade técnica e econômica dos licitantes. No 

entanto, é ilegal a desclassificação, na modalidade carta convite, da proposta mais 

vantajosa ao argumento de que nesta não foram anexados os manuais dos produtos 

cotados, cuja especificação foi realizada pela recorrida. 3. Recurso não provido 

Nossos Egrégios Tribunais de Justiça também vêm decidindo pela ilegalidade do 

formalismo excessivo em licitações, vejamos: 

TJ-MA - REMESSA 178652007 MA (T.I-MA) 

Data de publicação: 18/11/2008 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA 

NECESSÁRIA. 	 LICITAÇÃO. 	 CLÁUSULA EDITALÍCIA. FORMALISMO 

EXCESSIVO. EXIGÊNCIA SEM PREVISÃO LEGAL. ASPECTO FINALÍSTICO NÃO ATENDIDO. 

NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA AMPLA COMPETIÇÃO. 

ANULAÇÃO DO CERTAME. REMESSA NÃO PROVIDA. I. Os arts. 32 e 40 , da Lei n.2 8.666 

/1993 prescrevem os requisitos para a elaboração do Edital de Convocação das licitações. 

II. Não se pode fazer exigência não prevista na lei e, com base nela, inabilitar ou 

desclassificar o licitante que deseja sagrar-se vencedor do certame. III - E desarrazoado 

o formalismo quando a desclassificação das empresas licitantes se dá em função de um 

documento não previsto em lei, ou quando se desconhece a sua finalidade. IV - Remessa 

não provida, para manter a sentença de base. 

TJ-RO - Reexame Necessário REEX 00093356620148220001 RO 0009335-

66.2014.822.0001 (TJ-RO)  

Data de publicação: 23/04/2015 
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Ementa: Reexame necessário. Licitação. Exigência editalícia. Formalidade desnecessária. 

Excesso de formalismo. Manutenção da sentença. A exigênciaeditalícia em procedimento 

licitatório que caracterize formalismo excessivo pode ser flexibilizada com o objetivo de 

se atender à finalidade do certame. Sentença confirmada. 

A posição do STF, que referendou o brilhante voto do Ministro Celso de Mello, é irretocável 

ao delinear e dar origem ao novel "princípio da juridicidade": 

"Flexibilizar a aplicação do Direito Positivo equilibrando a rigidez da norma com a 

finalidade do Direito". (...) "Harmonizar os interesses antagônicos, com a 

ponderação concreto, de forma a mitigar um dos interesses da forma que menos 

prejudique o interesse público" (ADIN 3540 — Celso de Mello). 

Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO firmou o seguinte posicionamento: 

Não é incomum constar do edital que o descumprimento a qualquer exigência formal 

acarretará a nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de ser temperada pelo 

princípio da razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e evitar 

resultados que, a pretexto de tutelar o 'interesse público' de cumprir o edital, produzam 

a eliminação de propostas vantajosas para os cofres públicos". (g.n.) 

No mesmo sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO, proclamou inúmeros ensinamentos em sua 

consagrada obra "Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos", 8a ed., Dialética, da 

qual extraímos apenas alguns: 

"Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor 

consequências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob esse 

ângulo, as exigências da lei ou do edital devem ser interpretadas como instrumentais." 

10 
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Essa é a orientação consagrada pelo Poder Judiciário no sentido de assegurar a 

necessidade de interpretar as exigências da lei e do ato convocatório como instrumento 

em relação à satisfação do interesse público." (g.n.) 

Ainda, MARIA PAULA DALLARI BUCCI lecionou a acerca do princípio da razoabilidade  para 

resolver as questões irrelevantes ao procedimento, mas que podem comprometer sobremaneira o 

interesse público protegido pela Administração: 

"A invocação ao princípio da razoabilidade é, portanto, um chamado à razão, para que os 

produtores da lei e seus aplicadores não se desviem dos valores e interesses maiores 

protegidos pela Constituição, mesmo quando aparentemente estejam agindo nos limites 

da legalidade", (O princípio da razoabilidade em apoio à legalidade, Cadernos de Direito 

Constitucional e Ciência Política n° 16, Revista dos Tribunais, São Paulo, 1996, p.173). 

" Se a Administração precisa de fato conhecer quem contrata, o fato é que é apenas em 

muito poucos aspectos que os precisa conhecer, e nunca, jamais em tempo algum, 

naquela infinidade de quinquilharias documentais e burocráticas que a lei de licitações 

permite exigir. Não se deve perder a Administração licitadora naquele cipoal de 

documentos que a lei apenas permite exigir, sem jamais exigir que o edital exija de fato." 

(in HABILITAÇÃO NAS LICITAÇÕES: O HORROR CONTINUA, de Ivan Barbosa Rigolin) 

Por todo o exposto, diante da clara e inequívoca ilegalidade do ato, a AIR LIQUIDE pede que a 

decisão do Nobre Julgador que a declarou inabilitada neste processo seja reconsiderada e reformada 

e que tal reforma se propague para os atos que forem posteriores. 

V. DO PEDIDO. 

Na esteira do exposto, a AIR LIQUIDE PEDE O ACOLHIMENTO  desta petição como RECURSO,  e 

requer seja reconsiderada a decisão de Vossa Senhoria que a declarou inabilitada neste processo, 

11 
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estabelecendo seu julgamento de acordo com os preceitos e normas que regem as licitações 

públicas, e que os efeitos da referida reforma se propaguem para os atos posteriores, vinculados a 

decisão pela desclassificação. 

Caso o (a) Sr (a). Pregoeiro (a) não reforme a referida decisão, encaminhe este RECURSO 

devidamente informado à Autoridade Superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 

8.666/93. 

Termos em que 

Pede acolhimento e provimento. 

Campin 	 sto de 2017. 

12 



(http://ww  

a 

. 30/08/2017 	 Esclarecimento: Renovação de autorizações AFE e AE - Notícias - Anvisa 

BRASIL 	Serviços Barra GovBr 

(HTTP://BRASILGOV.BR) 

ACESSIBILIDADE (ACESSIBILIDADE) ALTO CONTRASTE 

MAPA DO SITE (MAPA-DO-SITE) VISA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Buscar no portal 

E (https://correio.anvisa.govibr/owa)  Perguntas (perguntas-frequentes) 1 Legislação (legislacao) 1 Contato (contato) 1 Serviços (servicos) Imprensa (area-de-imprensa; 

    

MENU 

RSS (http://portalanvisa.gov.br/noticias/rss?p_p_cacheability=cacheLevelFull)  

Cá Imprimir 

$CHAPEU_DA NOTICIA.GETDATA0 

Esclarecimento: Renovação de autorizações 
AFE e AE 

Por: ASCOM 

Publicado: 18/11/2014 02:00 
	 G+ Compartilhar 

Última Modificação: 25/06/2015 14:14 

$texto_atternativo.getData() A Anvisa informa que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) 221 de 14/11/2014, a lei 

13.043/14, que no Art. 99 altera o Anexo II da Lei 9.782/99 e extingue a Renovação de 

Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE). Esse anexo exclui a obrigatoriedade de renovações de AFE 

e AE anual constantes nos itens 3.1, 3.2 ,5.1 e 7.1, da lei 9.782/99. 

Dessa forma, todos os assuntos de petição relacionados à Renovação de AFE e AE foram desabilitados do sistema de 

Peticionamento da Agência. 

As empresas que já realizaram a petição de renovação e ainda não efetuaram o recolhimento da Taxa de Fiscalização de 

Vigilância Sanitária (TFVS), mediante a Guia de Recolhimento da União (GRU), ficam dispensadas do pagamento. A GRU 

possui validade de trinta dias e, após esse prazo, é descartada sem implicar obrigação de pagamento para o interessado. 

Para esclarecer dúvidas e solicitar orientações adicionais ligue para a Central de Atendimento da Anvisa, número 0800 642 

9782 (ligação gratuita para todo o Brasil, disponível das 7h30 ás 19h30, de segunda à sexta-feira, exceto feriados). 

Informa-se, adicionalmente, que as normas que tratam desse assunto serão revisadas. 

Fonte: Superintendência de Inspeção Sanitária - SUINP 
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AIR LIQUIDE-093-,2417 — Coord. ComeCial. yvro 6249 Página 225. 

._ _i PROCURAÇÃ6I3ASTANTE QUE FAZ: AIO LIQUIDE BRASIL LTDA. 	'\ i 	_ 
SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos sete (7) dias do más de Junho do 
ano dois mil e dezessete (2017), nesta cidade de. São Paiilo, em diligencia na Avenida das .̀Nações Unidas, n.°. 
11.541, 19° andar, São Paulo/SP, ai, perante Mim, tabelião e o escrevente, compareceu come outergante, AIR 
LIQUIDE BRASIL,LTDA., com sete na Avenida das Nações Unidas, n.° 11.541, 19.° andar, São‘Paulo/SP, inscrita '\ 
no CNINI/MF sob. o n'.° 00.331.788/0001-19, [VIRE 35212.702.164 e todas as suas filiais; com alteração e ' 	l  , i. - 
consolidação contratual, de 30/11/2018, registrada ria JUCESP sob ri° 171.024/17-5, em 11/04/2017, arquivada 
nestas notas, na Pasta 141, Doc 25; neste ato representada, de/acedo com a cláuaéla 1,1° de seu contrato social 
consolidado, por seu Diretor, COmercial, ANDERSON VALENTIN BONVENTI, brasileiro, casada engenheiro 
químico, portador do RG n° 15.231259-SSP/SP e do CPF/MF n° 056.176.028-45e por seu Diretor da At ldade , 
Medicinal, MIGUEL BERNARDO ALCOBIA RIBEIRO, que habitualmente assina Miguel Bernardo Ribeira ,,) 
português; casado, adrninistrador de empresas, prirtador do RNE n° V778472-O e inscrito no CPF/MF,ebb o n° 	: 
235.100A68-03, eleitos conforme Ata da Reunião,de Fácies, -realizada em 03/10/2016, registrada na JUCESP sob 
n.° 548.338/16-4, em 22/12/2016, arquivada nestas notask,'na Pasta 141, Doa 25, ambos domiciliados e residentes 
nesta Capital, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n° 11.541, 19° andar; os presentes 
identificados através doe documentos mencionados e exibidos neste ato, e por ela outorgante me -foi dito que, por 
este instrumento e nos,termos de direito, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: 1) ADRIANA FERREIRA 	̀ ;. 
ROSA DA S. DESENGRINI, brasileira, casada, fisioterapeuta, pbrtadora dç RO. n.° 5.824.752 e, do CPF/MF n.° 
824.548.501-25; 2) CARLA DAMIANA DA SILVA BITTENCOURT, brasileira; solteira, administradora de empresas,/ 

	

	 • 	i portadora do RG. n° 124362428-9 e do CPF/MF n.° 094.498.27r88; 3) CARLOS ALBERTO BORGES, brasileira 
casado, engenheiro mecânico, 'portador do pIG. n°`17.614.287 e do CPF/MF n.° 109.119.198-05; 4) CESAR 
AUGUSTO AMBROSI, divorciado, farmacêutica portador do RGri° 9055136981 • e_clo CPF/MF n.° 622667990- 

e 	53; 5) CICERO LIMA, brasileiro, miríade, engenheiro de procItção, porbdar do RG n.1073086711 e do CPF/MF 
n:° 004.358.100-57; 8) CIISTIANE DE CASTRO CHAGAS RIBEIRO, brasileira, casada, fisioterapeuta, portadora 	....,„ 

,.- 	• do RG. n° MG9216385 e do CPF/MF n.° 00.887S16-69; 7) DANIELY SFALC?Nl te.ykrico, brasileira, solteira, 
-g 	fisloteraperita portadora do RG. n.° 11.955.123MG e do CPF/MF n.° 099.507.677-41; 8) ELISANDRO RIVELINO 

BRUM, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG. n.° 7035905108 e do CPF/MF ri° 560.892.440- 
_., 15; 9) ELOISA XAVIER GOMES', brasileira, solteira, fisioterapeuta, portadora do RG. n.° 4535352 DGF'C-GO e do 

-..._ 9PF/MF n° 0163107811-01; 10) ENOCK. MOREIRA ARAUJO, _brasileiro, casado, administrador de empresaí, 
portador do RG. a° 3.330.277 e do CPF/MF n.° 527.539.996-00; 11) FABIO FARIA ARAUJO, brasileira casado(' 

) engenheiro, portador dait.itG. 11.° M 3519035 e do CPF/MF ri° 568.770.806-53; 12J HUMBERTO AGUIAR DIAS 
i
, 

JUNIOR, casada engenheiro civil, portador do RG n.° 5184891 SSF/pE /e do CPF/MF n.° 527.977A04-91; 13) 
- , IZABEL MARIA QUEIROZ DE FREITAS, brasileira, casada, administradora de erkpresas, portadora do RG. n.° 

/ 	20.774.084-7 e do CPF/MF n.° 130214.12874; 14) JOELSON FERRER, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador do RG. n.° 28:998.943-7 .., do CPF/MF n.°/267249.628-54; 16) KARINA LAGE PONTES, 

. 	brasileira, casada, engenheira química, portadori'do RG. n.° 10.121.119-89 e do CPF/MF n.° 966.465.607-06;-16) 
=-, 	LUCAS MOREIRA SOUZA LOPES, brasileiro, casada adm'inistrador de empresas, portador dai RG. n.° 
• 43.964.813-0 e do CPF/MF, ri.° 344.843.878-24; 17) LUCIANO GARRIDO, brasileira casada adininistrador Oe 

empresas, 'portador do RG.'n.° 20.861.985-9 e do CPF/MF n.° 138 88.868-37; 18) MARCELO DA SILVA/ 
RIBEIRO, bradeis)", em união estável, administrador de empresaa portador do RG. n.° 2051098982 eido CPF/MF 
n° R9.858.5008; 19) MARCELO SILVA DE ALCANTARA, brasileira casado, administrador de empresas, 

,, portador do RG. n° 11.35325 adir CPF/MF n° 049.872.136-13; 20)(MARCÉU LUIZ-LOPES• VICENTE, casado, 
engenheiro químico, portador do RG a° 42 546437 edo CPF/MF n.° 362A07.938-76; -21) MASAO BUENO 

2/.473.478-82; 22) PAAXIMILIA O sEtTmER MENEZES, brasileiro, sideiro, engenheiro químico,; 
portador 

NISHIMÁTSU, brasileira casada tecnblodo ` i processamento de dados, portador (I, p RG. n.° 267117541 e do 
CPF/MF n.° 19  
portador do RG. n° V960.842-4E,̀cto CPF/MF n.° 038.120.799-41; 23) MIRNA VVOLITZ CAVALCANTE, brasileira, +. 	 1 -- 	 . 
divorciadayfisioterapeuta, portad ra do RG. n.° 1056404849 e do CPF/MF n.° 748.000.350-15; 24) NAIDE 
BARRETO DE S,ANTAIIA\LOPES,\ brasileira;casada, administradora de empresas, portadora do RG. n.° 1415556- 
70 e do CPF/MF n.° 215.58.4185-4 25) PAULA DE Vf00 'RIBEIRO, solteira, engenheira qufmica, portadora do.  
RG n.°-343922654 e do CPF/MF...p.° 327.842.258-95; 28) RENATA MUNIZ BARRETO MARANHÃO, /casada, 
fisioterapeuta Portadora do RG n° 25.608.200-5 e do CPF/MF a° 20.71á.85840; .27) RICARDO ANTONIO sA 
CUNHA OTSLIKA, brasileiro, diverciado, administrador de empresa% portador do RG. n.° 2045642-5:CRA-RJ e do 1-
CPÉ/MÉ a°  833.506.247-15; 28) SANDRA PIRES DA COSTA MONTEIRO TERRA, brasileira, casada, engenheira 
química, portadora do RG. n° 21483.038-X e do CPF/MF ri° 147.353.358-97; 29) SAYRA MOREIRA SILVA, 
solteira, engenharia de petróleo, portadora do RG n.° 21.869.911-4 edo CPF/MF n.°123.136.567-64; 30) SIDINEI 
ALMEIDA DA SILVÁ, casado, administrador, portador do RG n.° 05217615-3 e do CPF/MF n.°`541033237-87; 31) 

RUA Ekç NJAM1N C.ONSTANf T 177 CENTRO ) ' 	‘ 
SAO PAULO SP CEP 01005-000 
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SIMONE DE ALVARENGA NATAL, brasileira, casada, advogada, portadora do RG. n.° 09393343-0 e do CPF/MF\ 
n.° 011766287-98; aos quais conferern PODERES ESPECÍFICOS PARA, Isoladamente, independente de ordem 
de nomeação: 1) Representar a Outorgante perante peseoes físicas 'e jurídicas priVadai para assinar ofertas e 
propostas:Comerciais, contratos de forneCimento de, produtos fabricados e/ou comercializados péla Outorgantei, 
contratos de locação de bens móveis de prOpriedecie da Outorgante e contratos de prestação de serviços a serem' 
realizados pela Outorgante, cujo prazo de vigência nãO excede a 5 (cinco) anos e cujo valor anual de fornecimento 
nãO exceda a R$300,000,00 (trezentos mil reale); 2) Representar a Outorgante perante a União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, e quaisquer de seus Minietérioe, Secretarias, Órgãos e Repartições, Públicas, autarquias, 
entidades paraeetatais, organizações sociais, 'sociedades de economia mista, qualquer modalidade de parceria 
público-privada, autoridades e institutos de modo gelai e demais órgãos. do Poder Público, pára: 	pagar e/ou 
recolher impostos, taxas, contribuições e emolumentos em geral, reqderende e assinando o que necessário for, 
inOiusive guias de recolhimento, requerimentos e petiçõesl\ter 'vistas, obter cópias de processos administrativoe e 
	¡acompanha-los; b) efetuar o cadastramento da Outorgante para os fins de sua participação em licitações, ein 

qualquer modalidade, inclusive pregõekapresentando documentos, assinandO)requerenentos e praticando todos Os 
demais atos necessários a tel fidelidade; c) fazer e subscrever declarações de ciência e cumprimento dos requisitos 
de habilitação, bem como entregar envelopes contendo documentos e propostas da Outorgante, acompanhar as 
	 respectivas aberturas, verificar e manifestar-se sobre a conformidade das propostas com os requisitos dos 

respectivos instrumentos convocatórios; d) atuar em licitações públicas em geral em todas as4odalidades, 
inclusive concorténcias, convites, tomadas de preços e-pregões, acompanhando a apertura dos enveloPes, o 
julgamento das propostas e efetuando lances, renunciando a prazos de recursos` e assinando <as respectivas atas; 
lendo vistas de processos \itcninistrativos relacionados às licitações, interpondo recursos e acompanhando-Os; e) 
assinar ofertas e propostas 'Comerciais destinadas a atender editais de licitações públicas \rm qualquer modalidade, 
inclusive pregões, bem como contratas de fornecimento de produtos fabricados e/ u comercializados pela 
Outorgante, contratos de locação ou comodato de bine móVeis de propriedade 	Orátorgante e contratos de 
prestação de serviços a serem realizados pela Outorgante, cujo prazo de vigência nãO eXceda a 5 (cinco) anos e 
cujo valor anue' de fornecimento não exceda a RS800.000,00 ((oitocentos mil reais); f) nos casos de pregão, 
reduzir, através de lances verbais e sucessivos, os valores contidos nas ofertas e propostas, até a proclamação do 
vencedor, g) impugnar documento e partiCipação de terceiros, manifestar intenção de recorrer de decisão proferida 
no curso da licitação, subscrevera assinar recursos administrativos, pedidos de esclarecimento, manifestações e 
impugnações; h) praticar, enfim, todos os demais atos afetos a quaisquer modalidades de licitação, sem restrições, 
para o bóni e fiel desempenho deste mandato. 3) Representara Outorgante junto à Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos, podendo retirar pacotes, encomendeS, com eu sem valores, coriespendências de qualquer natureza, 
inclusive registradas, podendo assinar o que ,̀keceSidrio for. 4) Representar a Outorgante perante quaisqder Órgãos 
Regiálatórios e/ou Ambientais da Uniãá, Estados, Distrito Federal e Municípios, ou quaisquer outros OrgãOs dessas 
naturezas; - inclusive IBAMA, Corpo de Bombeiros e Departamenteede Vigilância Sanitária, podendo praticar os atos 
necessários à obtenção e renovação de Licençae Prévias, de Instalação, de Operação, de Funcionamento/e demais 
licenciamentos, Certificado de Movimentação-de Resíduos de Interesse) Ambiental (CADRI), Certificado de 

— Dispense/de Licença, alteração de registros, bem como acompanhar, ter vistas, obter coPias e atender exigências 
dos proCessos relacionados aos documentOe indicados acima. 5)..,Representar a Outorgante perante a Caixa 

• E-21 	Econômica Federal, para realizar cadastro rio site e proceder à emissão de Certificado Digital, para fins licitatórios. 
~~1111111M: — CONDIÇÕES GERAIS: (i) O exercício dos poderes outorgados deverá observar em especial e legislação brasileira 

ern vigor e os princípios éticos/que norteiam a condutade-  Outorgante, sob pena das sanções civis, trabalhistas, 
penais e administrativas cabíveis. (11),Este mandato perderà integralmente a sua validade em relação a cada um dos 
mandatários, ne.hipótese de rescisão do seu vínculo trabalhista com a Outorgante, em qualquer hipótese;,(111) Os 
podefes *revés desta conferidos não autorizam os 0tbitados a receber citações e intimações judiciais que não 
aquelas 

*revés 
da. 	stiça do Trabálh • (iv) Os p deres por esta conferidos não poderão ser suhstabelecidos; 

(v) A v lidedidesta eínire e-á autoÀiati 	ente no dia 30 de lunho de 2019.  E de como essim disse, lavrei 
• este s 	ento que", lhe sendo lidO, aceitae 	dou fé. Eu. Amando Lima Teixeira escrevente a lavrei. EU. 

A • ,mi Reis, -:tabelião sebscrevoi 0.ar: c. 	BERNARDO ALCOBIA RIBEIRO.- ANDERSON VALENTII(I 
: 	NTI 	De • = rente laday:-'NADA MA , te - t 'o dou 	'ès,traslado, que é cópia do original, 

r. r. 
'45  
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N" 44, segunda-feira, 8 de março de 2010 

DIRETORIA COLEGIADA 

RESOLUÇÃO-RDC N" 9, DE 4 DE MARÇO DE 2010 

Altera dispositivos da RDC n° 69. de I° de 
outubro dc 2008. que dispõe sobre as Boas 
Práticas dc Fabricação dc Ganes 
nais. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, no uso da atribuição que Une confere o inciso 10' do art. 11 
do Regulamento aprovado pelo Decreto n" 3.029, dc 16 de abril de 
1999, e tendo em vista o disposto no inciso IT e nos §§ I° e 3° do art. 
54 do Regimento Interno aprovado rios termos do Anexo i da Portaria 
n° 354 da ANVISA, de I 1 de agosto de 2006, republicada no DOU 
de 21 de agosto de 2006. em lettniãO realizada em 22 de fevereiro de 
2010. 

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada c eto 
Diretor-Presidente. determino a sua publicação: 

An. 1" O art. 2' da RDC n° 69, de 1" cie outubro dc 2008. 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2' Fica concedido prazo, até 31 de dezembro de 2012, 
para que as empresas fabricantes de gases medicinais sejam regu-
larizadas miamo à Autorização de Funcionamento e prazo de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir da data da Autorização de Fun-
cionamento, para a obtenção do Certificado de Boas Práticas dc 
Fabricação." 

Art. 2° Os subitens 2.2, 5.1, 12.2, 13.6, 13.8 e 13.9 do Anexo 
da RDC e' 69, de 1" de outubro de 2008, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"2.2 Este Regulamento se aplica não somente à empresa que 
produz o gás medicinal, mas a todas aquelas que, sem realizar o 
processo completo, participam do controle. da elaboração de alguma 
etapa do processo, como o envase (enehiniontu) dc cilindros. tanques 
crioginicos c caminhões-tanque." 

"5.1 Os gases medicinais devem ser envasados em cilindros 
ema em tanques crioginicos móveis em áreas separadas daquelas des-
tinadas a gases não medicinais, não sendo permitidas trocas de re-
cipientes entre esta áreas. Entretanto, o envasamento de gases me-
dicinais em cilindros ou em ianques criogenicos iráveis pode ocorrer 
em área destinada ao envasamento dc gases não medicinais• desde 
que tomadas precauções especiais e que as devidas validações sejam 

;realizadas." 
"12.2 Os gases a granel destinados ao siso medicinal devem 

ser analisados e liberados antes da realização da etapa de enchi-
mento." 

"13.6 Durante o transporte essa caminhões-tanque de gases 
medicinais na forma liquida, os dados da Moinem exigidos pela 
legislação vigente devem constar em certificado que inclua lambem 
um protocolo de análise do lote, assinado c datado pelo profissional 
legalmente habilitado. Este certificado deve acompanhar todo o pro-
cedimento de transporte e deve estará disposição das autoridades 
sanitárias. Cópia deste certificado dele ser entregue ao destinatário do 
produto, para arquivamento pelo prazo mini., de uni ano, a contar 
da data de vencimento do produto." 

"13.8 Devem ser elaborados e seguidos procedimentos es-
critos que descrevam a entrega dos gases medicinais. de fona a 
possibilitar a rastreabiliclade de cada lote do gás medicinal entregue 
ao cliente. Na nota fiscal deve ser registrado o numero do lote a ela 
correspondente." 

"13.9 O fabricante deve garantir por meio de procedimentos 
escritos que a organização dos cilindros e tanques criogénicos nos 
caminhões, ainda na unidade fabril, seja feita de modo a evitar a 
mistura entre gases medicinais c gases não medicinais c de reci-
pientes cheios e vazios." (NR) 

An. 3" O item 2 do Anexo da RDC n" 69, de 1' de outubro 
de 2008 passa a vigorar acrescido do seguinte subiterm 

"2.4 As atividades de distribuição. transporte e importação 
de gases medicinais. bem como os critérios para a concessão de 
Autorização de Funcionamento de Empresa serão regulamentadas por 
meio de normas especificas." 

Art. 4° O subirem 3.1 do Anexo da RDC n°  69. de I° de 
outubro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte subilem: 

"3.1.25 Envase ou enchimento: operação referente ao acon-
dicionamento de gases medicinais em cilindros e liquidais erioginieos 
em tanques criogenicos e caminhões-tanque." 

Art. 5" Ficam revogados o item 14 e o item "retificação" e os 
subitens 10.4.1 c 13.7 do Anexo da RDC n" 69, de 1" de outubro de 
2008. 

Art. 6' Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

f./IRCEL' RAPOSO D0 \IELLO 

RESOLUÇÃO-RE N." 035, DE 2 DE. MARÇO DF. 2010(') 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agéneia Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 29 de maio de 2007 do Presidente da Re-
pública, o inciso VIII do art. 15, e o inciso I c is 8 1° do ara. 55 do 
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo 1 da Portaria a°. 
354 da ANVISA. dc II de agosto de 2006, republicada no DOU de 
21 de agosto de 2006. Portaria o". 453 da ANVISA, de 9 de abril de 
2009, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 345, de 16 de 
dezembro de 2002, resolve: 

An. 1" Conceder Renovação da Autorização de Funciona-
mento de Empresas em conformidade com o disposto no anexo. 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor TIA data dc sua pu-
blicação. 

JOSÉ AGENOR ALVARES DA SILVA 

(aI Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento à presente edição. 

RESOLUÇÃO-RE N" 836, DE 2 DE MARÇO DE 2010(°) 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, 110 uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 29 de maio de 2007 do Presidente da Re-
publica, o inciso VIII da) art. 15, e (I inciso 1 e O § 1" do art. 55 do 
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n". 
354 da ANVISA, de 11 dc agosto dc 2006, republicada no DOU de 
21 de agosto de 2006, Portaria n". 453 da AN VISA, de 119 de abril de 
2009, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 345, de 16 de 
dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1" Conceder Autorização de Funcionamento de Em-
presas em conformidade com o disposto nu anexo. 

Art. 2° Esta resolução entra cm vigor na data de sua pu-
blicação. 

JOSÉ AGENOR ALVARES DA SILVA 

(.1 Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento ti presente edição. 

RESOLUÇÃO-RE. N. 837, DE 2 DE MARÇO DE 20101") 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 29 de maio de 2007 do Presidente da Re-
pública, o inciso VIII de art. 15, e o inciso T e o § I" do art. 55 do 
Regimento Interno aprovado nos temias do Anexo 1 da Portaria ri". 
354 da ANVISA, de II cie agosto de 2006, republicaria no DOU de 
21 de agosto de 2006, Portaria ri". 453 da ANVISA, de 09 de abril de 
2009, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 345, de 16 de 
dezembro de 2002, resolve: 

Art. I" Conceder Autorização de Funcionamento de Em-
presas em conformidade com o disposto no anexo. 

An. 2° Esta Resolução entra cm vigor na data de sua pu-
blicação. 

.105E AGENOR ALVARES DA SILVA 

1.1 Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento à presente edição 

RESOLUÇÃO-RE Ne 838, DE 2 DE MARÇO DE 2010('l 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 29 de maio de 2007 do Presidente da Re-
pública, o inciso VITT do art. 15, e o inciso T e o § 1" do art. 55 do 
Regimento Interna aprovado nos termos do Anexo 1 da Portaria u". 
354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 
21 de agosto de 215116, e a Portaria n". 453 da ANVISA, de 09 de abril 

00' de 29, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 346, de 16 de 
dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1" Conceder Autorização de Funcionamento de Em-
presa, prestadora de serviço de Armazenagem de Mercadorias sob 
Vigiltincia Sanitária, cm Recinto Alfandcgado. em conformidade com 
o disposto ele anexo. 

Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua pu- 
blicação. 

JOSE AGENOR ALVARES DA SILVA 

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados noa 
suplemento à presente edição. 

RESOLUÇÃO-RE IX' 839. DE 2 DE MARÇO DE 201101 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 29 de moio de 2007 do Presidente da Re-
pública, o inciso VIII do art. 15, e o inciso 1 e o 8 1" do arr. 55 do 
Regimento Interno aprovado nos termos do AnexO 1 da Podaria n". 
354 da ANVISA, de II de agosto de 2006, republicaria TIO DOU de 
21 dc agosto dc 2006, e a Portaria n". 453 da ANVISA, de 09 de abril 
de 2009, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 346, de 16 de 
dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1° Conceder Autorização dc Funcionamento de Em-
presa, prestadora de serviço de Armazenagem de Mercadorias sob 
Vigilância Sanitária, win Recinto Alfandegado, em conformidade com 
o disposto cm anexo. 

An. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua pu- 
blicação. 

JOSÉ AGENOR ÁIVARES DA SILVA 

(t) Esta Resolução c o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento á presente edição. 

RESOLUÇÃO-RE N" 844, DE 3 DE MARÇO DE 2010(") 

A Diretora da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, nomeada pelo Decreto de 25 de março de 2009, 
do Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 12 do Decreto 	3.029/1 909, de aos. IS e 55. 1, § I", do 
Anexo 1. da Portaria n°. 354, de 11 dc agosto de 2006, republicada em 
21 de agosto de 2006 e. ainda, a Portaria n" 453 da ANVISA, de 9 de 
abril de 2009, 

considerando o art. 3." do Decreto-Lei n." 986, de 21 de 
outubro de 1969, bem como o inciso IX, do alo. 7" da Lei n." 9.782, 
dc 26 de janeiro de 1999. resolvei 

Art.1" Conceder Solicitação de Recurso Administrativo, Re-
validação de Registro, Retificação de Publicação/Data de Vencimento 
do Registro, Registro Único de Alimentos e Bebidos - Nacional, 
Registro de Alimentas e Bebidas, Registre de Aditivo e Coadjuvante 
de Tecnologia - Importado, Alteração de Roculagem. Registro de 
Alimentos e Bebidas - Importado, art conformidade da relação ane-
xa. 

Aet.2 ° Esta Resolução entra cm vigor na data dc sua pu-
blicação. 

MARTA CECILIA MARFINS BREIO 
DIRETORA 

te) Esta Resolução c o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento à presente edição. 

RESOLUÇÃO-RE N" 845, DE 3 DE MARÇO DE 2010(") 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação dc 29 de maio de 2007 do Presidente da Ros- 
publica. o inciso VIII do aio 15, e o inciso I e o 	I" do art. 55 do 
Regimento Interno aprovado nos temos do Anexo 1 da Portaria 11°. 
354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 
21 de agosto de 21106, e a Portaria n'. 453 da ANVISA, de 09 de abril 
de 2009. c ainda amparado pela Resolução RDC n° 346, de 16 dc 
dezembro de 2002. resolve: 

Art. 1" Conceder Autorização de Funcionamento de Em-
presa, prestadora de serviço dc Armazenagem dc Mercadorias sob 
Vigilância Sanitária, em Recinto Alfandegado, em conformidade com 
o disposto eni anexo. 

An. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua pu- 
blicação. 

JOSÉ AGENOR ÁLVARES DA SILVA 

(') Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento à presente edição. 

RFISOLUÇÃO-RE N° 846, DE 3 DE MARÇO DE 2010(") 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional dc 
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 29 de maio de 2007 do Presidente da Re-
pública, o inciso VIII do art. 15, e o incise 1 e o § I" do aro 55 do 
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo 1 da Portaria n". 
354 da ANVISA. de U de agosto dc 2006, republicada no DOU de 
21 de agosto de 2006, e a Podaria o" 453 da ANVISA, de 9 de abril 
de 2009, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 345, de 16 de 
dezembro dc 2002, resolve: 

Art. 1° Conceder Renovação da Autorização de Funciona-
mento de Empresas em confonnidade com o disposto no anexo. 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua par 
blicação. 

JOSÉ. AGENOR AINARES DA strw‘ 

te) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento à presente edição. 

RESOLUÇÃO-RE N° 847, DE 3 1W MARÇO DF 2010(") 

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agindo Nacional dc 
Vigilância Sanitária. no uso das atribuições que lhe conferem u De-
creto de nomeação de 29 de maio de 2007 do Presidente da Re-
pública, o inciso VIII do art. 15, c o inciso 1 e o § 1" do ao. 55 do 
Regimento Interno aprovado nas termos do Anexo I da Portaria n". 
354 da ANVISA. de 11 de agosto de 2006, republicaria no DOU de 
21 de agosto de 2006, e a Podaria it" 453 da ANVISA, de 9 de abril 
de 2009, e ainda amparado pela Resolução RDC n° 345, de 16 de 
dezembro de 2002, resolve: 

Art. 1" Indeferir a Petição de Renovação de Autorização de 
Funcionamento de Empresas em conformidade com o disposto no 

Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data de sua pu- 
blicação. 

JOSÉ MiEN[JR. ÁLVARES DA SILVA 

te) Esta Resolução c o anexo a que se refere serão publicados em 
suplemento ã presente edição. 

Diário Oficial da União - seção 1 fr. 
ISSN/ 677-7012 	 6) 	•,/,  

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico littp://wnxv.in.gov.beautendeidadentnil, 	 Documento assinado digitalmente conforme MI° ri. 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 

pelo código 00012010030800065 	 Infraestrutura de eludes Públicas Brasileira - ICE-Brasil. 



Ministério da Saúde - MS 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA — RDC N° 69, DE 1° DE OUTUBRO DE 2008 

(Publicada em DOU n° 191, de 2 de outubro de 2008) 

Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabri-
cação de Gases Medicinais. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da 
atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto 
N° 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos §§ 1° e 
3° do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria N° 
354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 
2006, em reunião realizada em 30 de setembro de 2008, e 

considerando a definição de medicamento presente no art. 4° inciso II da Lei 
5.991 de 17 de dezembro de 1973; 

considerando as disposições contidas na Lei n.° 6.360, de 23 de setembro de 1976, 
e no Decreto n.° 79.094, de 5 de janeiro de 1977, acerca do sistema de vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos; 

considerando a competência da Anvisa para regulamentar os produtos e serviços 
que envolvam risco à saúde pública, estabelecida no art. 8° da Lei N° 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999; 

considerando que um gás medicinal é um gás ou mistura de gases destinados a 
tratar ou prevenir doenças em humanos ou administrados a humanos para fins de 
diagnóstico médico ou para restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas; 

considerando que a produção de gases medicinais é um processo industrial 
especializado, o qual não se realiza em laboratórios farmacêuticos tradicionais, de modo 
a ser necessário definir as especificidades inerentes a esta produção e ao respectivo 
controle de qualidade, 

adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, 
determino a sua publicação: 

Art. 1° Aprovar o Regulamento Técnico sobre Boas Práticas de Fabricação de 
Gases Medicinais, nos termos do Anexo desta Resolução. 

Art. 2° Fica concedido o prazo de quinze meses a contar da data de publicação 

regularizadas quanto à Autorização dc Funcionamento c o prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses a partir da data da Autorização de Funcionamento para a obtenção do Certificado 
de Boas Práticas dc Fabricação. 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficiai da União. 
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Art. 2° Fica concedido prazo, até 31 de dezembro de 2012, para que as empresas 
fabricantes de gases medicinais sejam regularizadas quanto à Autorização de 
Funcionamento, e prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da Autorização de 
Funcionamento, para a obtenção do Certificado de Boas Práticas de Fabricação. 
(Redação dada pela Resolução —1RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

Art. 3° O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução e no 
Regulamento por ela aprovado constitui infração sanitária, nos termos da Lei N° 6.437, 
de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e 
penal cabíveis. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

DIRCEU RAPOSO DE MELLO 

ANEXO 

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE 
GASES MEDICINAIS 

1. OBJETIVO 

1.1 Estabelecer os requisitos mínimos a serem observados na produção industrial 
de gases medicinais, que deve cumprir com as exigências básicas das Boas Práticas de 
Fabricação de gases medicinais. 

2. ABRANGÊNCIA 

2.1 Este Regulamento se aplica às empresas fabricantes de gases medicinais em 
todo o território nacional. 

2.2 Este Regulamento se aplica não somente à empresa que produz o gás 
medicinal, mas todas aquelas que, sem realizar o processo completo, participam do 

acondicionamento, da distribuição, do transporte e da importação do gás medicinal. 

2.2 Este Regulamento se aplica não somente à empresa que produz o gás 
medicinal, mas a todas aquelas que, sem realizar o processo completo, participam do 
controle, da elaboração de alguma etapa do processo, como o envase (enchimento) de 
cilindros, tanques criogênicos e caminhões-tanque. (Redação dada pela Resolução — 
RDC n" 9, de 4 de março de 2010) 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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2.3 O disposto neste Regulamento não se aplica à produção e ao manuseio dos 
gases medicinais em serviços de saúde para uso próprio, os quais estão sujeitos à 
legislação específica vigente. 

2.4 As atividades de distribuição, transporte e importação de gases medicinais, 
bem como os critérios para a concessão de Autorização de Funcionamento de Empresa 
serão regulamentadas por meio de normas específicas. (Incluído pela Resolução — 
RDC n" 9, de 4 de março de 2010) 

3. DEFINIÇÕES 

3.1 Para efeito deste Regulamento Técnico, são adotadas as seguintes definições: 

3.1.1 Caminhão-tanque - veículo contendo um recipiente de grande porte afixado 
para o transporte de líquidos criogênicos. 

3.1.2 Cilindro - recipiente transportável e pressurizado com capacidade medida 
em volume de água que não exceda 150 litros. 

3.1.3 Estação de enchimento - equipamento ou aparato destinado a esvaziar e 
encher um ou mais recipientes de gás. 

3.1.4 Evacuação - remoção do gás residual de um recipiente, utilizando-se uma 
bomba de vácuo conectada ao mesmo. 

3.1.5 Gás - substância ou mistura de substâncias que tem a pressão de vapor maior 
que 300 kPA absoluta a 50°C ou é completamente gasoso a 20°C na pressão absoluta de 
101,3 kPa. 

3.1.6 Gás comprimido - qualquer gás ou mistura de gases que exerça no recipiente 
uma pressão absoluta maior ou igual a 280 kPa a 20°C. 

3.1.7 Gás ou líquido criogênico - gás refrigerado e liquefeito com ponto de 
ebulição menor ou igual a -150°C na pressão absoluta de 101,3 kPa. 

3.1.8 Gás liquefeito - gás embalado sob pressão que é parcialmente líquido (gás 
sobre um líquido) acima de -50°C. 

3.1.9 Gás medicinal a granel - qualquer gás destinado ao uso medicinal, que tenha 
completado todo o processamento, excluída a etapa de embalagem final. 

3.1.10 Gás medicinal - gás ou mistura de gases destinados a tratar ou prevenir 
doenças em humanos ou administrados a humanos para fins de diagnóstico médico ou 
para restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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3.1.11 Grupo de cilindros - vários cilindros que são mantidos juntos em uma 
estrutura e interconectados por um manifold, transportados e utilizados como uma 
unidade. Também pode ser chamado de cesto de cilindros. 

3.1.12 Impureza residual teórica máxima - impureza gasosa resultante de possível 
recontaminação que persista após o pré-tratamento, que antecede o enchimento do 
cilindro. O cálculo de impurezas teóricas máximas somente é relevante para gases 
comprimidos e tem como pressuposto que estes gases se comportem como gases 
perfeitos. 

3.1.13 Plano Mestre de Validação (PMV) - planejamento de todas as atividades de 
validação com os objetivos, procedimentos, prazos e responsabilidades definidos. 

3.1.14 Planta de separação do ar - instalação que capta o ar atmosférico e, por 
meio de processos de purificação, limpeza, compressão, resfriamento, liquefação e 
destilação, fraciona-o, de modo a isolar os gases oxigênio, nitrogênio e argônio. 

3.1.15 Purga - esvaziamento e limpeza de cilindro por meio dos seguintes 
processos: diminuição da pressão interna do cilindro até a pressão atmosférica, por meio 
de evacuação do seu conteúdo; ou diminuição da pressão interna do cilindro até a 
pressão atmosférica, por meio de pressurização parcial com o gás em questão seguida de 
diminuição da pressão interna. 

3.1.16 Recipiente - qualquer embalagem que esteja em contato direto com o gás 
medicinal como, por exemplo, tanque, caminhão- tanque ou cilindro. 

3.1.17 Sistema concentrador de oxigênio (SCO) - sistema composto de 
equipamento que concentra oxigênio a partir do ar ambiente e seus acessórios. Este 
sistema é conhecido também como usina concentradora de oxigênio, Pressure Swing 
Adsorber (PSA) ou Vacuum Pressure Swing Adsorber (VPSA). 

3.1.18 Tanque criogênico fixo - ou tanque de armazenagem fixo, é um recipiente 
estacionário com isolamento térmico, destinadoà armazenagem de gases medicinais na 
forma de líquido criogênico. 

3.1.19 Tanque criogênico móvel - ou tanque de armazenagem móvel, é um 
recipiente móvel com isolamento térmico, destinadoà armazenagem de gases medicinais 
na forma de líquido criogênico. 

3.1.20 Teste de pressão hidrostática - teste realizado por razões de segurança, a 
fim de garantir que cilindros e tanques suportem as pressões para os quais foram 
projetados. 
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3.1.21 Validação - Ato documentado que atesta que qualquer procedimento, 
processo, equipamento, material, operação ou sistema realmente conduza aos resultados 
esperados. 

3.1.22 Válvula - Dispositivo capaz de modificar a pressão ou vazão (fluxo) de 
gases, ou de vácuo, seja no cilindro ou no sistema centralizado. 

3.1.23 Válvula de retenção de pressão mínima - válvula equipada com sistema de 
retenção que mantém pressão pré-definida (entre 3 a 5 bars acima da pressão 
atmosférica) para prevenir contaminação durante o uso. 

3.1.24 Válvula de retenção, anti-retorno ou unidirecional - Válvula que permite a 
passagem do gás ou vácuo em apenas um sentido. 

3.1.25 Envase ou enchimento: operação referente ao acondicionamento de gases 
medicinais em cilindros e líquidos criogênicos em tanques criogênicos e caminhões-
tanque. (Incluído pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

4. PESSOAL 

4.1 Exige-se para a liberação dos lotes fabricados profissional de nível superior 
legalmente habilitado, com conhecimento técnico sobre a produção e controle de gases 
medicinais. 

4.2 O pessoal envolvido na produção de gases medicinais deve conhecer as 
exigências de Boas Práticas de Fabricação relevantes para estes produtos, bem como os 
aspectos de importância crítica e os riscos potenciais dos gases medicinais. 

4.3 O pessoal das empresas terceirizadas que possa influenciar na qualidade dos 
gases medicinais deve ser treinado adequadamente. 

4.4 Os programas de treinamento devem também atender às necessidades dos 
motoristas dos caminhões-tanque. 

5. INSTALAÇÕES 

f,endo permitidas trocas de recipientes entre estas áreas. O envasamento de gases 
medicinais em cilindros ou em tanques criogênicos móveis pode ocorrer em área 

especiais c que as devidas validações sejam realizadas (ver item 6.7). 

5.1. 	Os gases medicina.  
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sendo permitidas trocas de recipientes entre estas áreas. O envasamento de gases 

destinada ao envasamento de gases não medicinais, desde que tomadas precauções 
especiais e que as devidas validações sejam realizadas (ver item 8).  (Retificado no 
DOU n° 34, de 18 de fevereiro de 2009) 

5.1 Os gases medicinais devem ser envasados em cilindros ou em tanques 
criogênicos móveis em áreas separadas daquelas destinadas a gases não medicinais, não 
sendo permitidas trocas de recipientes entre estas áreas. Entretanto, o envasamento de 
gases medicinais em cilindros ou em tanques criogênicos móveis pode ocorrer em área 
destinada ao envasamento de gases não medicinais, desde que tomadas precauções 
especiais e que as devidas validações sejam realizadas. (Redação dada pela Resolução 
— RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

5.2 As instalações devem proporcionar espaço suficiente para as operações de 
produção e enchimento, bem como para o controle de produção exigido, de forma que 
se evite o risco de contaminação.As instalações devem ser mantidas limpas e ordenadas. 

5.3 As áreas de enchimento devem ter dimensão suficiente e disposição adequada 
de forma a proporcionar: 

a) Áreas separadas e sinalizadas para os diferentes gases. 

b) Separação claramente identificada, nos vários estágios do processamento, entre 
recipientes cheios e vazios (exemplos de formas de identificação: "aguardando 
enchimento", "cheio", "quarentena", "aprovado", "rejeitado", "recolhidos"). O método 
utilizado para alcançar os diferentes níveis de separação das áreas de produção depende 
da natureza, extensão e complexidade de toda a operação. Marcação no solo, divisórias, 
etiquetas, sinais e outros recursos podem ser utilizados para este fim. 

c) Os cilindros e tanques criogênicos móveis destinados a gases não medicinais 
podem ser utilizados no processo de enchimento de gases de uso medicinal, desde que 
recebam tratamento adequado (inspeção, limpeza, testes e mudança na identificação dos 
mesmos) e estejam de acordo com as exigências definidas para o registro de gases de 
uso medicinal. 

6. EQUIPAMENTOS 

6.1 Todos os equipamentos para produção e análises devem ser qualificados e 
calibrados regularmente, podendo ser utilizados os métodos e periodicidades 
recomendados pelo fabricante. Outros métodos poderão ser utilizados, desde que a 
devida justificativa técnica seja apresentada. 

6.2 É necessário garantir que se introduza o gás correto no recipiente adequado: 
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a) Não deve haver conexões entre os dutos pelos quais circulam os diferentes 
gases, exceto nos procedimentos de enchimento automatizados e validados. 

b) As estações de enchimento devem ser providas de conexões de enchimento que 
correspondam unicamente à válvula do gás ou à mistura de gases correspondente, de 
forma que somente os recipientes corretos possam ser conectados em uma dada estação 
de enchimento. 

6.3 As operações de manutenção e reparo (incluindo a limpeza e purga) do 
equipamento não devem afetar a qualidade do gás medicinal. 

6.4 Os tanques e caminhões-tanque devem ser dedicados a um único gás de 
qualidade definida. Entretanto, os gases medicinais podem ser armazenados ou 
transportados nos mesmos tanques, em outros recipientes utilizados para armazenagem 
intermediária e em caminhões-tanque dos gases não medicinais, quando o gás utilizado 
para fins não medicinais tenha a mesma qualidade ou qualidade superior à do gás 
medicinal e sejam mantidos os mesmos padrões de Boas Práticas de Fabricação. 

6.5 Um tanque de gás a granel comum fornecendo gás para estações de 
enchimento medicinais e não medicinais somente é aceitável se existe um método 
validado para prevenir o refluxo da linha de gás não-medicinal para a linha de gás 
medicinal. 

6.6 As estações de enchimento devem ser dedicadas a umúnico gás medicinal ou a 
uma dada mistura de gases medicinais.Contudo, em casos excepcionais, pode-se aceitar 
o enchimento de cilindros de gases medicinais e não medicinais, simultaneamente e na 
mesma linha de produção, ainda que em áreas diferentes, desde que: 

a) o gás utilizado para fins não medicinais tenha a mesma qualidade ou qualidade 
superior à do gás medicinal e sejam mantidos os mesmos padrões de Boas Práticas de 
Fabricação; 

b) os cilindros sejam preparados de acordo com os requisitos específicos desta 
norma; 

c) exista uma válvula de retenção na linha de suprimento daárea de enchimento do 
gás não medicinal, para evitar refluxo e possíveis contaminações. As conexões das 
válvulas devem estar de acordo com o indicado nas normas reconhecidas nacionais e 
estas válvulas devem ser verificadas periodicamente, de acordo com as especificações 
do fornecedor e os programas de manutenção definidos nos procedimentos internos de 
cada fabricante. As verificações devem ser devidamente registradas. 

7. DOCUMENTAÇÃO 
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7.1 Devem ser incluídos no dossiê de fabricação de cada lote de cilindros cheios 
ou tanques criogênicos móveis, dados que permitam sua rastreabilidade em aspectos 
significantes das operações críticas de enchimento. Os seguintes dados devem constar 
neste dossiê: 

a) o nome do produto; 

b) o número do lote; 

c) a data e hora da operação de enchimento; 

d) local da estação de enchimento utilizada; 

e) equipamento utilizado; 

O nome e referência à especificação do gás ou a cada gás na mistura; 

g) operações de enchimento realizadas; 

h) a quantidade e a capacidade em volume dos cilindros/ tanques criogênicos 
móveis antes e após o enchimento para fins de reconciliação; 

i) o nome da pessoa responsável pela operação de enchimento; 

j) as iniciais dos operadores em cada passo significante (linha de limpeza, 
recebimento dos cilindros, esvaziamento dos cilindros, etc.); 

k) parâmetros-chave que são necessários para garantir o enchimento correto nas 
condições padrão; 

1) os resultados dos testes de controle de qualidade e se o equipamento analítico 
necessitar de calibração antes da realização de cada teste, a especificação do gás de 
referência e os registros da calibração; 

m) resultados da verificação realizada para garantir que os recipientes estão 
cheios; 

n) uma amostra do rótulo do código do lote; 

o) detalhes de quaisquer problemas ou eventos não usuais e autorização assinada 
para qualquer desvio das instruções de enchimento; 

p) data e assinatura do supervisor responsável, indicando que as informações 
acima foram revisadas e aprovadas; 
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q) número de série dos cilindros envasados. 

7.2 Deve ser mantido o registro de cada lote de gás destinado a ser entregue a 
granel para hospitais. Este registro deve, quando apropriado, incluir o seguinte: 

a) o nome do produto; 

b) o número do lote; 

c) uma identificação de referência para o tanque (ou caminhão- tanque) no qual o 
lote é entregue; 

d) a data e hora da operação de enchimento do tanque/ caminhão-tanque; 

e) o nome da pessoa responsável pela operação de enchimento do tanque; 

f) referência à especificação do gás; 

g) os resultados dos testes de controle de qualidade e se o equipamento analítico 
necessitar de calibração antes da realização de cada teste, a especificação do gás de 
referência e os registros da calibração; 

h) detalhes de quaisquer problemas ou eventos não usuais e autorização assinada 
para qualquer desvio das instruções de enchimento; 

i) data e assinatura do supervisor responsável, indicando que as informações 
acima foram revisadas e aprovadas. 

8. VALIDAÇÃO 

8.1 Os estudos de validação constituem parte essencial das Boas Práticas de 
Fabricação e devem ser, portanto, conduzidos de acordo com protocolos pré-definidos. 
Deve ser mantido relatório escrito com o resumo dos resultados obtidos e as conclusões. 
Os processos e procedimentos devem ser estabelecidos de acordo com os resultados dos 
estudos de validação. Atenção especial deve ser dada à validação dos processos e dos 
ensaios de controle de qualidade. 

8.2 Revalidações devem ser efetuadas, quando da ocorrência de mudanças 
significativas, incluindo qualquer mudança de equipamento ou de materiais, que possam 
comprometer a qualidade e/ou reprodutibilidade dos processos e ensaios analíticos, para 
que seja assegurado que os mesmos permaneçam capazes de atingir os resultados 
planejados. 

8.3 Deve haver um sistema de controle de mudanças implantado, permitindo que 
as mudanças ocorridas nos processos, ensaios analíticos e qualquer outra atividade que 
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tenha impacto direto na qualidade do produto seja formalmente registrada e avaliada, 
assegurando que as medidas necessárias sejam tomadas para a manutenção da 
respectiva qualidade e/ou reprodutibilidade destes processos e ensaios. 

8.4 O Plano Mestre de Validação de um processo específico deve conter, no 
mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Objetivo (e os requisitos prévios). 

b) Apresentação da totalidade do processo e dos sub-processos, fluxograma, 
pontos críticos/ riscos. 

c) Estrutura organizacional das atividades de validação. 

d) Motivo para inclusão ou exclusão de determinada validação. 

e) Sistema de rastreabilidade para referências e revisões. 

O Treinamentos necessários para o programa de validação. 

g) Tipo de validação definido para cada sistema ou processo. 

h) Planejamento e cronograma das atividades a serem realizadas. 

i) Referência cruzada a outros documentos. 

j) Validação dos procedimentos de limpeza e dos métodos analíticos. 

9. PRODUÇÃO DE GASES A GRANEL 

9.1 Todas as etapas críticas dos diferentes processos de produção devem ser 
validadas por cada empresa. 

9.2 Os gases a granel destinados ao uso medicinal podem ser preparados por 
síntese química ou obtidos dos recursos naturais seguidos pelas etapas de purificação, 
quando necessário (como por exemplo, numa planta de separação do ar). 

9.3 Deve estar disponível documentação especificando a pureza, outros 
componentes e possíveis impurezas que podem estar presentes na fonte do gás e nos 
passos de purificação, quando aplicável.Gráficos dos fluxos de cada diferente processo 
também devem estar disponíveis. 

9.4 Todas as etapas de separação e purificação devem ser planejadas para operar 
com efetividade ótima. Por exemplo, impurezas que possam afetar adversamente uma 
etapa de purificação devem ser removidas antes que esta etapa seja iniciada. 
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9.5 As etapas de separação e purificação devem ser validadas quanto à sua 
efetividade e monitoradas de acordo com os resultados da validação. Quando 
necessário, controles internos ao processo devem incluir análise contínua para 
monitoramento do processo. A manutenção e a substituição dos componentes 
descartáveis do equipamento, como por exemplo, dos filtros de purificação, devem ser 
baseadas nos resultados do monitoramento e da validação. 

9.6 Quando aplicável, os limites para as temperaturas do processo devem ser 
documentados e o monitoramento interno ao processo deve incluir a medida da 
temperatura. 

9.7 Os sistemas computadorizados utilizados no controle ou monitoramento dos 
processos devem ser validados. 

9.8 Para processos contínuos, a definição de lote deve ser documentada, validada 
e relacionada com a análise do gás a granel. 

9.9 A produção do gás deve ser monitorada em relação à qualidade e impurezas. 

9.10 A água utilizada nas etapas de fabricação de gases medicinais que tenha 
contato direto com os referidos gases deve possuir classificação mínima de água potável 
e ser monitorada rotineiramente para verificação da contaminação microbiológica. 

10. PRODUÇÃO - TRANSFERÊNCIA E ENTREGA DO GÁS A GRANEL 

10.1 Todas as operações de transferência de gases medicinais no estado líquido ou 
gasoso do armazenamento primário, incluindo os controles antes da transferência, 
devem ser realizadas de acordo com procedimentos validados para evitar a possibilidade 
de contaminação. A linha de transferência deve ser equipada com válvula de retenção 
ou com dispositivo alternativo adequado. As conexões flexíveis, as mangueiras de 
ligação e os conectores, devem ser purgados com o gás apropriado antes do uso. 

10.2 As mangueiras de transferência utilizadas para encher tanques e caminhões-
tanque devem ser equipadas com conexões específicas para o produto. O uso de 
conectores permitindo a conexão dos tanques e caminhões-tanque dedicados a gases 
diferentes deve ser adequadamente controlado. 

10.3 Devem ser tomadas medidas antes do enchimento para garantir que a 
qualidade do gás remanescente no caminhão-tanque seja aceitável. 

10.4 Sempre que for realizada descarga de gás medicinal em tanque estacionário 
que contenha a mesma qualidade de gás procedente de descargas anteriores, uma 
amostra deve ser testada para garantir que a qualidade do gás inserido seja aceitável. 
Devem ser testadas: 
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a) uma amostra do gás a ser inserido no tanque ou b) uma amostra do gás do 
tanque após a inserção. 

10.4.1 O preenchimento dos tanques deve obedecer a situação específica do item 
;:„ 	 himento de tanques mantidos em posse dos 

10.4.1. O preenchimento dos tanques deve obedecer a situação específica do item 

pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

11. PRODUÇÃO - ENCHIMENTO E ROTULAGEM DE CILINDROS E 
TANQUES CRIOGÊNICOS MÓVEIS 

11.1 Os gases a granel destinados ao uso medicinal devem ser definidos como um 
lote e controlados de acordo com especificações técnicas de qualidade exigidas em 
compêndios oficiais reconhecidos pela Anvisa, antes de serem liberados para o 
enchimento. 

11.2 Os recipientes e suas válvulas associadas, matériasprimas e rótulos devem 
assegurar a identidade, segurança, eficácia e pureza dos gases medicinais, assim como 
devem ser dotados das características técnicas indicadas em normas reconhecidas 
nacionais. As conexões de saída das válvulas dos recipientes devem ser dotadas de 
componentes que permitam identificar possíveis violações até o momento de sua 
utilização. Os cilindros deverão, preferencialmente, ter válvulas de retenção mínima 
para garantir proteção adequada contra contaminação. 

11.3 As estações de enchimento de gases medicinais, assim como os cilindros, 
devem ser dedicadas a um único gás medicinal ou a uma determinada mistura de gases 
medicinais. Para tanto, devem dispor de conexões correspondentes ao gás ou mistura de 
gases a que se destinam. 

11.4 A limpeza e a purga do equipamento de enchimento e das tubulações devem 
seguir procedimentos escritos de forma a garantir a ausência de agentes de limpeza ou 
outros contaminantes, antes dos mesmos serem utilizados. A água utilizada para o teste 
de pressão hidrostática realizado com o cilindro deve ser no mínimo de qualidade 
potável, devendo atender aos padrões oficiais. 

11.5 Os cilindros devem ser submetidos à inspeção visual interna quando novos 
ou quando submetidos a qualquer teste de pressão hidrostática ou teste equivalente. 
Após o encaixe da válvula, esta deve ser mantida na posição fechada para prevenir a 
contaminação do cilindro. 
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11.6 As operações de manutenção e reparo dos cilindros, tanques criogênicos 
móveis e válvulas são da responsabilidade da empresa que produz o gás medicinal. Se 
houver terceirização, somente devem ser realizadas por terceirizados aprovados e 
devem ser estabelecidos contratos, incluindo acordos técnicos. Os terceirizados devem 
ser auditados para garantir que os padrões apropriados sejam mantidos. 

11.7 Deve haver um sistema para garantir a rastreabilidade dos cilindros, tanques 
criogênicos móveis e, quando apropriado, válvulas. 

11.8 Deve haver procedimento escrito para definição de lote para as operações de 
enchimento. 

11.9 Antes do enchimento devem ser realizadas as seguintes operações de 
controle: 

a) no caso dos cilindros, checagem para garantir que existe uma pressão residual 
positiva (> 3 bar) em cada cilindro; se os cilindros possuem válvulas de pressão 
residual, deve ser checado o correto funcionamento de cada válvula de pressão residual; 
cilindros sem pressão residual devem ser separados para medidas adicionais para 
garantir que eles não estejam contaminados com água ou outros contaminantes; medidas 
adicionais podem consistir na inspeção visual interna seguida pela limpeza utilizando 
um método validado; se existe alguma razão que põe em dúvida a condição interna do 
cilindro, este deve ser inspecionado internamente. 

b) inspeção visual do aspecto externo de cada cilindro, tanque criogênico móvel e 
válvulas, a fim de identificar deformações,áreas queimadas ou outras avarias, bem como 
a presença de óleo ou graxa. Deve ser realizada a limpeza se necessário; 

c) verificação das válvulas de conexão dos cilindros ou dos acoplamentos dos 
tanques criogênicos móveis para avaliar se estão de acordo com o gás medicinal ao qual 
se destinam; 

d) comprovação de que as provas periódicas, hidráulicas e outras são efetuadas 
com a periodicidade indicada conforme normas técnicas nacionais reconhecidas pela 
Anvisa. A data da última prova periódica realizada deve estar indicada em cada 
recipiente; 

e) verificação dos cilindros no que concerne à adequação de sua cor, limpeza e 
rotulagem. 

11.10 Cilindros e tanques criogênicos móveis retornados para o enchimento 
devem ser preparados com cuidado, a fim de diminuir os riscos de contaminação. Para 
gases comprimidos, deve ser determinada taxa de impureza residual teórica máxima de 
500 ppm v/v em pressão de enchimento de 200 bar a 210  C (taxas de impureza residual 
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teórica máxima equivalentes deverão ser determinadas para outras pressões de 
enchimento). Os cilindros devem ser preparados conforme as especificações a seguir: 

a) qualquer gás remanescente nos cilindros deve ser removido pelo esvaziamento 
do recipiente, mediante a aplicação de, no mínimo, pressão absoluta remanescente de 
150 milibar; ou 

b) diminuição da pressão de cada cilindro até a pressão atmosférica, seguido por 
procedimento de limpeza utilizando métodos validados (pressurização parcial de, no 
mínimo, 7 bar, seguindo-se da diminuição da pressão interna até a pressão atmosférica). 
Para cilindros equipados com válvulas de pressão residual positiva, é suficiente a 
evacuação mediante vácuo de 150 milibar nos casos em que a pressão interna é positiva. 
Como alternativa, a análise completa do gás remanescente deve ser conduzida para cada 
recipiente individual. 

11.11 As operações de enchimento devem ser realizadas de acordo com 
procedimentos escritos. 

11.12 Procedimentos de controle devem ser realizados de modo a garantir o 
enchimento dos cilindros e tanques criogênicos móveis. 

11.13 Cada cilindro ou tanque criogênico móvel cheio deve ser testado para 
identificação de vazamentos utilizando um método apropriado antes do encaixe do 
lacre. Quando uma amostra é retirada para teste após o enchimento, o teste de 
vazamento deve ser realizado após a retirada desta amostra. 

11.14 Após ó enchimento, as válvulas devem ser equipadas com dispositivos que 
ofereçam proteção contra a contaminação e que evidenciem a violação. 

11.15 O número do lote e/ou a data de enchimento e a data de validade devem 
estar em uma etiqueta adicional aderida ao recipiente de forma firme, segura e em lugar 
bem visível. 

11.16 Cada cilindro deve possuir uma bula completa. 

11.17 No caso de gases medicinais produzidos pela mistura de dois ou mais gases 
diferentes, o processo de mistura deve ser validado para garantir que os gases são 
misturados adequadamente em cada cilindro e que a mistura é homogênea. 

12. CONTROLE DE QUALIDADE 

12.1 Cada lote de gás medicinal (produto acabado embalado e o produto a granel 
enviado para os hospitais) deve ser testado e liberado para comercialização de acordo 
com as especificações técnicas de qualidade exigidas em compêndios oficiais 
reconhecidos pela Anvisa. 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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liberados antes da realização da etapa de enchimento (ver item 8.1). 

12.2 Os gases a granel destinados ao uso medicinal devem ser analisados e 
liberados antes da realização da etapa de enchimento. (Redação dada pela Resolução — 
RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

12.3 No caso de um único gás medicinal envasado por meio de estações de 
enchimento, a cada troca de cilindros na estação, no mínimo um cilindro deve ser 
testado para identidade e teor e, se necessário, para o conteúdo de água. 

12.4 No caso de um único gás medicinal como, por exemplo, oxigênio medicinal 
99%, ar medicinal comprimido e outros, envasado em cilindros, um a um, por meio de 
operações de enchimento individuais, pelo menos um cilindro de cada ciclo de 
enchimento ininterrupto deve ser identificado e analisado. Um exemplo de ciclo de 
operação de enchimento ininterrupto é uma mudança no turno de trabalho usando o 
mesmo pessoal, equipamento e lote do gás a granel. 

12.5 No caso de um produto acabado produzido pela mistura de dois ou mais 
gases num cilindro da mesma estação de enchimento, no mínimo um cilindro de cada 
ciclo de operação da estação de enchimento deve ser testado para identidade e teor e, se 
necessário, conteúdo de água dos gases componentes e identidade da proporção do gás 
na mistura. Quando os cilindros são envasados individualmente, cada cilindro deve ser 
testado para identidade e teor dos gases componentes e, no mínimo, um cilindro de cada 
ciclo de enchimento ininterrupto deve ser testado para identidade da proporção do gás 
na mistura. 

12.6 No caso de ar medicinal sintético, cuja mistura seja obtida a partir do 
enchimento individual de cada componente, os cilindros devem ser analisados 
individualmente a cada ciclo ininterrupto de enchimento a fim de quantificar o teor de 
oxigênio. 

12.7 Quando os gases se misturam na mesma tubulação antes do enchimento, 
deve ser realizada a análise contínua da mistura durante o enchimento. 

12.8 Quando um cilindro é preenchido com mais de um gás, o processo de 
enchimento deve garantir que os gases sejam corretamente misturados em cada cilindro 
e de modo completamente homogêneo. 

12.9 O tanque criogênico móvel destinado à entrega ao usuário, deve conter 
identificação e a quantidade de cada recipiente, assim como o teor de suas impurezas. 

12.10 Tanques criogênicos mantidos em posse dos consumidores (tanques de 
hospital ou tanques criogênicos residenciais) e recarregados, no local, com gás 
medicinal, a partir de caminhões-tanque, não precisam ser amostrados após o 
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enchimento, uma vez que a empresa responsável pela recarga deve fornecer certificado 
de análise da amostra retirada do caminhão-tanque. Entretanto, estes tanques 
criogênicos mantidos pelos consumidores devem ser testados numa freqüência 
suficiente para confirmar que não existe aumento nas impurezas. 

12.11 Não são exigidas amostras de retenção. 

13. ARMAZENAMENTO, LIBERAÇÃO E TRANSPORTE 

13.1 Os cilindros cheios devem permanecer em quarentena até que um 
profissional legalmente habilitado proceda à sua liberação. 

13.2 Os cilindros e tanques criogênicos móveis devem ser armazenados em áreas 
cobertas e protegidas das condições adversas do tempo. Não devem ser submetidos a 
temperaturas extremas. As áreas de armazenamento devem ser apropriadas ao fim a que 
se destinam, limpas, secas, bem ventiladas e livres de materiais combustíveis. 
Condições específicas para armazenamento devem ser utilizadas para misturas de gases 
onde ocorre separação de fase durante o congelamento. 

13.3 Os depósitos devem ser organizados de forma a permitir a separação dos 
diferentes gases, bem como a separação dos cilindros cheios dos vazios, de modo a 
permitir adequada rotação do estoque. 

13.4 Antes dos cilindros e tanques criogênicos móveis serem transportados para o 
enchimento, eles devem ser checados para garantir que as válvulas estão fechadas. 

13.5 Os cilindros e tanques criogênicos móveis devem ser protegidos durante o 
transporte de forma que os mesmos sejam entregues aos consumidores num estado 
limpo e compatível com o ambiente em que serão utilizados. Condições de transporte 
especiais podem ser necessárias para misturas de gases sujeitas a separação de fase (ex: 
proteção contra congelamento). 

13.6 Durante o transporte cm caminhões tanque de gases medicinais na forma 
líquida, os dados da rotulagem exigidos pela 1  
certificado que inclua também um protocolo dc análise do lote, assinado c datado pelo 
profissional legalmente habilitado. Este certificado deve acompanhar todo o 

13.6 Durante o transporte em caminhões-tanque de gases medicinais na forma 
líquida, os dados da rotulagem exigidos pela legislação vigente devem constar em 
certificado que inclua também um protocolo de análise do lote, assinado e datado pelo 
profissional legalmente habilitado. Este certificado deve acompanhar todo o 
procedimento de transporte e deve estar à disposição das autoridades sanitárias. Cópia 
deste certificado deve ser entregue ao destinatário do produto, para arquivamento pelo 
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prazo mínimo de um ano, a contar da data de vencimento do produto. (Redação dada 
pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

43.7 U 
pelo destinatário pelo prazo mínimo dc um ano cont 
produto a ele correspondente. 

13.7. Um c= 
pelo destina g. 	- 	• . 	 
produto a ele correspondente. 
(Revogado pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 

rastreabilidade destes. 

13.8 Devem ser elaborados e seguidos procedimentos escritos que descrevam a 
entrega dos gases medicinais, de forma a possibilitar a rastreabilidade de cada lote do 
gás medicinal entregue ao cliente. Na nota fiscal deve ser registrado o número do lote a 
ela correspondente. (Redação dada pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 
2010) 

13.9 Os caminhões de distribuição de cilindros devem organizar a carga com 
espaços definidos e separados para gases medicinais e gases não medicinais. Deve ser 
garantido que não haja misturas entre os recipientes vazios e cheios. 

13.9 O fabricante deve garantir por meio de procedimentos escritos que a 
organização dos cilindros e tanques criogênicos nos caminhões, ainda na unidade fabril, 
seja feita de modo a evitar a mistura entre gases medicinais e gases não medicinais e de 
recipientes cheios e vazios. (Redação dada pela Resolução — RDC n" 9, de 4 de 
março de 2010) 

13.10 No caso em que os caminhões-tanque necessitem ser utilizados para o 
transporte de outro gás na forma líquida, deve ser realizada a lavagem e a purga do 
caminhão-tanque com o novo gás até que os registros de análises estejam dentro das 
especificações. 

14. REFERÊNCIAS (Revogado pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 
2010) 

14.1 Manufacture of Medicinal Gases. Draft Annex 6. European Comission, July, 
2007. (Revogado pela Resolução — RDC n° 9, de 4 de março de 2010) 
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11.2 Resolución 1130 Gases Medicinales, ANMAT, 2000.  (Revogado pela 
Resolução — RDC n" 9, de 4 de março de 2010) 
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Resultado da Consulta de Funcionamento de Empresas 

Ordem CNPJ Empresa Número 

1 00.331.788/0001-19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 2.20.000-3 

H.,:I 2 00.331.788/0001-19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 8.02.044-1 

(KKY4W10477W1) 

3 3 00.331.788/0001-19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.02.957-5 Autorização 	Ativa 
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Tipo 	Situaçãc 

Autorização 	Ativa 

Autorização 	Ativa 

Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa 

Voltar O 



7 3 Consultas / Funcionamento de Empresa / Funcionamento de Empresa 

Dados da Empresa 

Razão Social 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 

CNPJ 

00.331.788/0001-19 

Endereço Completo 

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 11541, CONJ. 191/192 - BROOKLIN NOVO CEP: 04.578-000 - SÃO PAULO/SP 

Telefone 

(11) 5509-8456 

Responsável Técnico 

CESAR SATOSHI FUKUDA 

JOAO BATISTA LACERDA 

LIDIANE BOTELHO 

TANIA LEMOS TAMARINI PEREZ 

Responsável Legal 

MIGUEL BERNARDO RIBEIRO 

WALTER PILÃO 

ALEXANDRE AUGUSTO BASSANEZE 

Dados do Cadastro 

Cadaitro N° 

2.20.000-3 

Data AO Cadastro 

13/02/2013 

Situação 

1 Ativa 

N° do Processo 

25351.669506/2012-87 

Cadastro 

1 - Medicamento 

Atividades / Classes 

Envasar 

• Gases Medicinais 

Fabricar 

• Gases Medicinais 

Voltar 



CAPITULO II 

Das demais alterações na legislação 	 O 	5 7  

Seção I 

Da Vigilância Sanitária 

Art. 99. Os itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1, bem como seus respectivos subitens, doAnexo II da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 19  
ssam a vigorar na forma doAnexo desta Lei.  

Art. 100. O art. 12  da Lei n2  11.972, de 6 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

"Art. 12  Os prazos para renovação das Certificações de Boas Práticas dos produtos sujeitos ao regime de 
vigilância sanitária, que constam dos subitens dos itens 1.4, 2.4, 4.3, 6.4, 7.2 e 7.3 da tabela do Anexo II 
da Lei n2  9.782. de 26 de janeiro de 1999, com a redação dada pela Medida Provisória n2  2.190-34. de 23 
de agosto de 2001, ficam alterados para até 4 (quatro) anos, conforme regulamentação específica da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, observado o risco inerente à atividade da empresa. 

" (NR) 

50 



ANEXO 

(ANEXO II DA LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999) 

"ANEXO II 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

2 5 8 

Itens Fatos Geradores Valores 
em R$ 

Prazo para  Renovação 

3.1 Autorização e autorização especial de 
funcionamento de empresa 

--- --- 

3.1.1 Indústria de medicamentos 20.000 --- 
3.1.2 Indústria de insumos farmacêuticos 20.000 --- 

3.1.3 

Distribuidora, importadora, exportadora, 
transportadora, armazenadora, embaladora e 
reembaladora e demais previstas em legislação 
específica de medicamentos e insumos 
farmacêuticos 

15.000 --- 

3.1.4 Fracionamento de insumos farmacêuticos 15.000 --- 
3.1.5 Drogarias e farmácias 500 --- 

3.1.6 Indústria de cosméticos, produtos de higiene e 
perfumes 

6.000 --- 

3.1.7 

Distribuidora, importadora, exportadora, 
transportadora, armazenadora, embaladora e 
reembaladora e demais previstas em legislação 
específica de cosméticos, produtos de higiene e 
perfumes 

6.000 --- 

3.1.8 Indústria de saneantes 6.000 --- 

3.1.9 

Distribuidora, importadora, exportadora, 
transportadora, armazenadora, embaladora e 
reembaladora e demais previstas em legislação 
específica de saneantes 

6.000 --- 

3.2 Autorização e autorização especial de 
funcionamento de farmácia de manipulação 

5.000 --- 

5.1 Autorização de funcionamento --- --- 

5.1.1 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de armazenagem e distribuição 
de medicamentos, matérias-primas e insumos 
farmacêuticos em terminais alfandegados de uso 
público 

15.000 --- 

5.1
'
2 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de armazenagem e distribuição 
de substâncias e medicamentos sob controle 
especial em terminais alfandegados de uso público 

15.000 --- 

5.1.3 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de armazenagem é distribuição 
de cosméticos, produtos de higiene ou perfumes e 
matérias-primas em terminais alfandegados de uso 
público 

6.000 --- 

5.1.4 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de armazenagem e distribuição 
de produtos saneantes domissanitários e matérias-
primas em terminais alfandegados de uso público 

6.000 --- 

5.1.5 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de armazenagem e distribuição 
de materiais e equipamentos médico-hospitalares e 
produtos de diagnóstico de uso in vitro (correlatos) 
em terminais alfandegados de uso público 

6.000 --- 

5.1
'
6 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de armazenagem e distribuição 
de alimentos em terminais alfandegados de uso 
público 

6.000 --- 

5.1.7  

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços alternativos de abastecimento de 
água potável para consumo humano a bordo de 
aeronaves, embarcações e veículos terrestres que 
operam transporte coletivo internacional de 
passageiros 

6.000 --- 



desratização em embarcações, veículos terrestres 
em trânsito por estações e passagens de fronteira, 
aeronaves, terminais portuários e aeroportuários de 
cargas e viajantes, terminais aduaneiros de uso 
público e estações e passagens de fronteira 

O O 

5.1.9 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de limpeza, desinfecção e 
descontaminação de superfícies de aeronaves, 
veículos terrestres em trânsito por estações e 
passagens de fronteira, embarcações, terminais 
portuários e aeroportuários de cargas e viajantes, 
terminais aduaneiros de uso público e estação e 
passagem de fronteiras 

6.000 --- 

5.1.10 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de limpeza e recolhimento de 
resíduos resultantes do tratamento de águas 
servidas e dejetos em terminais portuários e 
aeroportuários de cargas e viajantes, terminais 
aduaneiros de uso público e estações e passagens 
de fronteira 

6.000 --- 

5.1.11 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de esgotamento e tratamento de 
efluentes sanitários de aeronaves, embarcações e 
veículos terrestres em trânsito por estações e 
passagens de fronteira em terminais 
aeroportuários, portuário e estações e passagens 
de fronteira 

6.000 --- 

5.1.12 

Autorização de funcionamento de empresas que 
prestam serviços de segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
resultantes de aeronaves, veículos terrestres em 
trânsito por estações e passagens de fronteira, 
embarcações, terminais portuários e aeroportuários 
de cargas e viajantes, terminais alfandegados de 
uso público e estações e passagens de fronteira 

6.000 --- 

5.1.13 

Autorização de funcionamento de empresas que 
operam a prestação de serviços, nas áreas 
portuárias, aeroportuárias e estações e passagens 
de fronteira, de lavanderia, atendimento médico, 
hotelaria, drogarias, farmácias e ervanários, 
comércio de materiais e equipamentos 
hospitalares, salões de barbeiros e cabeleireiros, 
pedicuros e institutos de beleza e congêneres 

500 --- 

, 

5.1.14 

Autorização de funcionamento de empresas 
prepostas para gerir, representar ou administrar 
negócios, em nome de empresa de navegação, 
tomando as providências necessárias ao despacho 
de embarcação em porto (agência de navegação) 

6.000 --- 

7.1 
Autorização e renovação de funcionamento de 
empresas por estabelecimento ou unidade fabril 
para cada tipo de atividade 

--- --- 

7.1.1 

Por estabelecimento fabricante de uma ou mais 
linhas de produtos para saúde (equipamentos, 
materiais e produtos para diagnóstico de uso in 
vitro) 

10.000 --- 

7.1.2 

Distribuidora, importadora, exportadora, 
transportadora, armazenadora, embaladora, 
reennbaladora e demais previstas em legislação 
específica de produtos para saúde 

8.000 --- 

7.1.3 Por estabelecimento de comércio varejista de 
produtos para saúde 

5.000 --- 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER JURÍDICO 

Processo Administrativo no 2017/08/005809 

Interessado — Air Liquide Brasil Ltda 

Assunto — Recurso Administrativo 

Trata-se de Recurso interposto em face de 

decisão do Pregoeiro que inabilitou a Licitante por considerar que 

a empresa não atendeu ao exigido no item 9.4.3 do edital, tendo 

apresentado sua Autorização de Funcionamento Específica com 

data vencida. 

Defende a recorrente que: 

"Ao contrário do que alegou o Sr. 

Pregoeiro, a referida Autorização possui 

prazo de validade indeterminado, ou seja, 

não possui data de validade, tampouco 

prazo de renovação. 

Com o advento da Lei Federal n° 13.043/14, 

a obrigatoriedade de renovação de 

Autorizações de Funcionamento e Especial 

foi extinta pelo referido diploma legal, não 

havendo, portanto, imposição legal que 

obrigue as empresas a renovarem suas 

autorizações". 

R. Francisco Ferreira Alves, 364 Tel. (19) 3866-8600 CEP 13.835-000 
Conchal/SP CNP3 45.331.188/0001-99 e-mail conchal@conchal.sp.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONC 1Á 2 61 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Requer, portanto, que a decisão seja 

reformada, declarando-a habilitada para o certame. 

Analisando-se as razões da empresa, seus 

fundamentos e os documentos apresentados, entende este 

Departamento que assiste razão a Recorrente. 

Realizando-se análise da Lei 13.043/14, em 

especial de seu artigo 99, que alterou o Anexo II da Lei 

9.782/99, não restam dúvidas de que não há mais qualquer 

exigência de renovação das autorizações de funcionamento junto 

à ANVISA, conforme podemos observar às fls. 34-36. 

Portanto, nessa questão assiste razão a 

recorrente. 

No entanto, melhor analisando o presente 

processo de Registro de Preços, verificamos que apesar da 

empresa estar com autorização de funcionamento válida frente à 

ANVISA, apresentou Alvará de Licença Sanitária expedido pelo 

Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de sua 

sede em desacordo ao que prevê o item 9.4.2 do Edital: 

9.4.2. Alvará ou licença sanitária para 

funcionamento, conforme o caso, 

expedido pelo Serviço de Vigilância 

R. Francisco Ferreira Alves, 364 Tel. (19) 3866-8600 CEP 13.835-000 
Conchal/SP CNP] 45.331.188/0001-99 e-mail conchal@conchal.sp.gov.br  
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Sanitária da Secretaria Municipal da 

sede do licitante. Caso o documento 

exigido nesta alínea não indique a sua 

validade, considerar-se-á o prazo de 

12 (doze) meses, contados da sua 

emissão; 

Essa situação pode ser comprovada através 

de dois documentos "Licença de Funcionamento" apresentados, 

sendo que um consta data de validade 27.07.2017 e o outro 

14.06.2017, portanto vencidos. 

Desta maneira, patente que não atende à 

documentação relativa à qualificação técnica (art. 30 da Lei n° 

8.666/93) disposta no Edital no item 9.4, devendo permanecer 

inabilitada a empresa e desclassificada sua proposta com base no 

artigo 48 da Lei 8.666/93. 

Assim sendo, considerando o interesse 

público em se adquirir os gases medicinais, considerando que 

não há licitantes que possam dar prosseguimento ao certame, 

opina este Departamento para que seja fracassado o presente 

certame, realizando-se a abertura de novo processo licitatório. 

Este é o nosso parecer. 

Conchal, 05 de outubro de 2017. 

R. Francisco Ferreira Alves, 364 Tel. (19) 3866-8600 CEP 13.835-000 
Conchal/SP CNP] 45.331.188/0001-99 e-mail conchal@conchal.sp.gov.br  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCH 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Conchal, 17 de outubro de 2017. 

~COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N" 53/17 

Att. Sra. 
Izabel Maria de Queiroz 
Procuradora 

Prezada Senhora, 

Com relação ao Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 53/ 17, Processo Administrativo n° 2017/ 07/ 005068, cujo objeto é a 
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E COMODATO DE CILINDROS NORMATIZADOS 
E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. 

Sua conceituada empresa protocolizou requerimento de recurso 
(Processo Administrativo n° 2017/ 08/ 005809), pela sua inabilitação. 

Diante do exposto informamos que o recurso apresentado pela 
empresa Air Liquide Brasil Ltda foi INDEFERIDO pela assessoria jurídica desta 
municipalidade em razão da vigência de "Licença de Funcionamento" apresentada 
conforme item 9.4.2. do edital supracitado bem como o não atendimento o art. 30 da 
Lei Federal n° 8.666/ 93 atualizada. Portanto será considerado fracassado por não 
haver licitantes que possam dar prosseguimento ao certame. 

Segue em anexo cópia na integra do parecer jurídico desta 
municipalidade. 

Certo de sua inteira atençã e compreensão, antecipadamente 
agradeço. 

RAP r TORE PANI1VI 
Pregoeiro 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 
Rua Ronald Cladstone Negri, n ° 557 - Nova Aparecida 
Campinas - SP CEP: 13069-472 
e-mail: izabel.queiroz(cipirliguide.com  

Rua Francisco Ferreira Alves no 364 — Telefone (19) 3866-8600 — Fax (19) 3866-8614 — CEP 13835-000 — Conchal SP 

CNPJ 45.331.188/0001-99 — e-mail: licitacao(íàconchal.sp.gov.br  — Home Page: http:/ /www.conchal.sp.gov.br  



Contratos 

De: 	 Contratos [contratos@conchal.sp.gov.brj 
Enviado em: 	 terça-feira, 17 de outubro de 2017 14:36 
Para: 	 'izabel.queiroz@airliquide.com' 
Assunto: 	 Envio oficio e parecer jurídico - PP 53-17 
Anexos: 	 Oficio - Air Liquide 17-10-17.doc; PARECER JURIDICO AIR LIQUIDE17102017_ 

00000.pdf; image001.gif 

Alex Cordeiro 

Departamento de Licitação e Contratos 
Fone: (19) 3866-8600 Ramal: 10 

Prefeitura do Município de Conchal 
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CONCHAS 

~1111111~ 
PREFEITURA 	 NCHAS 

Data: 31 de outubro de 2017- 15h0Om 	 I CRUZEIRO 
afores informações, encontram-se à disposição dos isto- 

no Setor de Lidtações da Prefeitura Municipal, no Paço 
na Rua Prudente de Moraes, 64, ou pelo telefone (18) 

no horário normal do expediente, ou ainda através 
elica.comprascoroados@gmail.com  
9011 de Outubro de 2017. 
Aparecida Castilho Varoni - Prefeita Municipal 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I 	 quarta-feira, 18 de outubro d 017. 

nh2 
gov.br. 

STRATIVO N° 
7 

- 6 

JULGAMENTO DE RECURSO 
Toma público aos interessados do Pregão Presencial 53/17, 

Processo 5068/17, cujo objeto é a aquisição de gases medicinais 
e comodato de cilindros normalizados e locação de equipamen-
tos, que o recurso apresentado pela empresa Air Liquide Brasil 
Ltda. foi INDEFERIDO pela assessoria jurídica desta municipa-
lidade em razão da vigência de "Licença de Funcionamento' 
apresentada conforme item 9.4.2. do edital supracitado bem 
como o não atendimento o art. 30 da Lei Federal n° 8666/93 
atualizada. Portanto será considerado fracassado por não haver 
licitantes que possam dar prosseguimento ao certame. 

Conchal, 17 de outubro de 2017. 
Sc Luiz Vandedei Magnusson - Prefeito Municipal 

Classificação das Propostas T.Preços n°08/2017. 
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Con-

chas toma público a classificação das propostas da licitação 
modalidade T.Preços n' 08/17, que tem como objeto a contrata-
ção de empresa especializada para a execução de pavimentação 
asfáltica em diversas ruas do Distrito de Juquiratiba, Contrato de 
Repasse n° 840655/2016 . Ministério das Cidades/Caixa Ecoo& 
mica Federal - Processo n° 2579.1036432-39/2016 - Programa 
Planejamento Urbano. 1° Lugar Hanattec Comércio de Tecno-
logia Ambiental Ltda, valor global RI 338.623,90 (trezentos e 
trinta e oito mil, seiscentos e vinte e Dês reais e noventa centa-
vos); 2° Lugar Rancho da Colina Pavimentadora Ltda - ME. RI 
338.640,41 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta 
reais e quarenta e um centavos), sendo declarada vencedora 
a licitante Hanattec Comércio de Tecnologia Ambiental Ltda. 
Comissão de Licitação. 17/10/2017. 

Extrato 4° T. Aditivo Pregão Presencial n° 18/2015. 
Ase,: 18/08/17. Objeto: prorrogação de prazo do contrato 

n° 152/15, por mais 12 (doze) meses, período de (19/08/17 à 
19/08/18). e reajuste de preços nos serviços de locação de vei-
ados (básico tipo passeio e utilitário tipo van), para transporte 
de passageiros, valor global RS 736.500,00. Contratada: Roseno 
Parise & Parise LIDA ME - CNPJ: 10.937.653/0001.55. Odidei 
Reis - Prefeito Municipal. 

CORDElf(OPOLIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRÓPOLIS 

COROADOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS 

Aviso de Licitação 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS avisa que se 

acham abertas às inscrições à Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 040/2017, que objetiva o registro de preço para 
futuras aquisições de combustíveis para abastecimento da frota 
municipal pelo período de 12 (doze) meses, conforme Anexo I 
do edital.  

re 
Munir 

3645 91 
do ema I a 

Coroad 
Terez nh 

COSMO LIS 

PREFEIT A MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

TO DE CONTRATO 
TRATANTE: Prefeitura Municipal de Cosrnopolis; CON-

DA: Panificadora e Distribuidora Re-Ali Junior Ltda; I° 
RAÇÃO CONTRATUAL -TERMO DE ADITAMENTO e PROR-

OGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÉNCIA (06 meses) CONTRATO 
LT n° 131/2016 no valor total de RS 46.200,00; ASSINATURA: 
05/10/2017; OBJETO: Aquisição de gêneros alimenticios (pães) 
para Merenda Escolar; Pregão Presendal n° 029/2016. 

Cosmapoli, 17 de outubro de 2017 - Eng° José Pivatto -
Prefeito Municipal 

COTIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura do Município de Cotia, Secretaria de Admi-

nistração e Logística, torna público que se encontra aberto 
Chamamento Público n° 002/17, Processo ri° 37.739/17, cujo 
objeto é o CREDENCIAMENTO de Leiloeiros Oficias, para reali-
zação de leilões de bens móveis inserviveis e bens automotivos 
Recebimento dos envelopes até 08/11/2017. Sessão de Abertura 
08/11/2017 as 10:00, no prédio Secretaria Municipal de Admi-
nistração e Logística, sito à Avenida Professor Joaquim Barreto, 
n° 1.000, Bairro da Atalaia, Cotia - SP. O edital em inteiro 
teor estará á disposição dos interessados, de 2' a O" feira, das 
08h00min às 12:00 e das 13:00 às 17h00 no endereço acima 
citado, podendo ser solicitado também através do e-mail rosam. 
compras@cotia.sp.gov.br, quaisquer informações poderão ser 
obtidas pelo telefone (11) 4616-4846, ramal 4390. 

1) Retificação rt publicação do dia 10/10/2017 
Onde se lá': extrato de contrato n° 048/17...valor contratual 

Rf 170.400,00 
Leia-se: extrato de contrato n° 048/17......valor contratual 

RI 728.398,80 
2) EXTRATO DE_ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 046/17 -

Proc. 28.818/17 - Pregão 067/17 - Registro de Preços para 
locação de banheiro químico, Contratada: FIVE LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL E 
EVENTOS EIRELI-EPP. valor unitário registrado para o item 01 - 
Ri 49,00 un e 02 - RI 85,00 un, data ass. 02/10/2017. 

3) Extrato de contrato n° 042/17 - Proc. 8.795/17 - Pre-
gão 054/17 - Contratação de empresa para o fornecimento e 
instalação de sinalizadores (girofiex) nas viaturas da secretaria 
de transporte e transito, Contratada: CENTER LOPES DISTRI-
BUIDORA DE MATERIAIS, TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI., 
valor conuatual RI 69.550,00 - Prazo contratual 12 meses, data 
ass 02/10/2017. 

4) Extrato de contrato n° 049/17 - Proc. 29.011/17 - Pre-
gão 059/17 - Contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais para instalação de infraestrutura de redes e redes 
telefônicas, Contratada: LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - ME, valor contratual RI 
193.136,86, prazo contratual, 12 meses. Data ass.10/10/2017. 

5) Extrato de contrato rs° 050/17 - Proc. 29.011/17 - Pre-
gão 059/17 • Contratação de empresa para o fornecimento de 
materiais para instalação de infraestrutura de redes e redes 
telefônica, Contratada: MENDES E MARQUES DISTRIBUIDORA 
DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME, valor contratual RS 
40.104,00, prazo contratual: 12 meses. Data ass 10/10/2017. 

6) Extrato de contrato 054/17 - Proc. 31.609/17 - Pregão 
055/17 - Fornecimento e Instalação de 24 (vinte e quatro) 
eletrocardiografo. Contratada: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDI-
COS HOSPITALARES MACROSUL LTDA., valor contratual RS 
148.800,00, Prazo Contratual 12 meses. Data ass. 17/10/2017. 

Extrato de contrato n 	- Proc . 	- Pre- 
gão 064/17 - Prestação de Serviços de Avaliação Psicológica, 
com credenciamento na Policia Federal. Contratada: INSTITUTO 
PSICOTÉCNICO COSME E DAMIÃO LTDA - EPP • Valor contratual 
RI 66.800,00, prazo contratual 12 meses, data ass. 17/10/2017. 

8) Extrato de contrato 055/17 - Proc. 11.487/17 - Pregão 
037/17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS 
EM EQUIPAMENTOS ODONTOUSGICOS. Contratada: VITORIA 
ASSISTÉNCIA TÉCNICA ODONTOLOGICA EIRELI-ME, valor con-
tratual R$ 201.000,00. Prazo contratual: 12 meses. Data ass. 
17/102017. 

9) Termo aditivo 007 ao contrato 048/11 - Proc. 13.700/11 
- Dispensa de Licitação, fica renovado por mais 12 meses-
Locador: TADEU DE MATOS. Valor mensal RS 1.526,89, data 
ass. 08/10/2017. 

10)TermoAditivo 001 ao contrato 081/13 - Proc. 36.493/13 
- Dispensa de Licitação - fica renovado o contrato por 12 
meses. Locador: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROVIDÊNCIA 
AZUL Valor mensal R$ 54.924,58, data ass. 14/10/2017 

11) Termo aditivo 007 ao contrato 090/11 - Proc. 14.391/11 
- Dispensa de Licitação - fica renova por mais 12 meses. Valor 
mensal RI 7.297,46 - Locador: Geraldo de Ângelo. Data ass. 
71/10/2017. 

12) Termo de Renovação - Proc. 5.179/2001 - fica reno-
vado por mais 12 meses. Valor mensal RI 2.513,29 - Locador 
Adalgiza de Seoquete de Moraes. DATA ASS. 08/10/2017. 

13) Extrato de contrato 051/17 - Proc. 4.628/17 - Pregão 
031/17 • Fornecimento de Uniformes para profissionais do 
SAMU e Agentes de Transito. Contratada: M.A.S MATERIAIS 
E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME , valor contratual RS 
23.274,00, prazo contratual 12 meses. Data ass. 10/10/2017. 

14) Extrato de contrato 052/17 - Proc. 4.628/17 - Pregão 
031/17 • Fornecimento de Uniformes para profissionais do 
SAMU e Agentes de Transito. Contratada. UNIFORMES CAMPI-
NAS EIRELI - EPP, valor contratual RS 7.689,80, prazo contratu-
al 12 meses. Data as, 10/10/2017. 

15) Extrato de contrato 053/17 - Proc. 4.628/17 - Pregão 
031/17 - Fornecimento de Uniformes para profissionais do 
SAMU eAgentes de Transito. Contratada: QUATRO POR QUATRO 
COMERCIAL LTDA - ME , valor contratual RI 121.175,60,prazo 
contratual 12 meses. Data ass. 100/2017. 

16) PC 29.504/2017. PP 66/2017. Objeto: Contratação 
de Empresa para Prestação de Serviços de Vidraçaria com 
fomecimento de Material e Mão de Obra. O presente certame 
foi DESERTO. 

a) Femando de A. Pumar - Pregoeiro 

CÂMARA MUNICIPAL DE COTIA 

Proc. 001133/17 - Pregão Presencial n° 08/2017. Objeto: 
Registro de Preços para fornecimento parcelado de materiais de 
papelaria. 'HOMOLOGO todos os termos do presente certame e 
declaro vencedora do lote 01 e empresa LC COMERCIAL EIRELI 
- EPP; lote 02, ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 
EIRELI - EPP; lote 03, LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 
- ME; lote 04. LR LIMA DADA PAPELARIA - EPP; e lote 05, 
CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
LTDA - ME.' Cotia, 17/10/17. Paulo Benedito Vieira - Presidente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

CHAMAMENTO PÚBUCO N°0052017 
RESULTADO DO SORTEIO PARA FORMAÇÃO DA SUBCOMIS- 

SÃO TÉCNICA PARA ANALISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
TÉCNICAS REFERENTES A TOMADA DE PREÇO 

1°- COSME DANIEL GONÇALVES 
2° - MARCELA SILVA LISBOA 
3°- MEU FERREIRA FONSECA 
SUPLENTES 
1° - BRUNA GONÇALVES DE SAMPAIO WERNECK 
2° - GISELE MARIA CHEDID PINHEIRO 
3° -JOSÉ ROGÉRIO MARTINS 
Cruzeiro, 17 de outubro de 2017. 
Ana Paula Ferreira Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
Extrato de adjudicação e homologação - Pregão Presencial 

n° 078/2017 - Processo n° 222/2017 - Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos para automa-
ção da ETA 4. Sessão de Abertura: 10/10/2017, ás 10:00 horas. 

Licitante vencedor dos itens 04;09;10;11;12;13 e 14: ALER-
SOB LUIZ COUTINHO & CIA LTDA. ME, CNPJ: 19.989.489/0001-
02. com  valor total de RS 12.094,00. 

Licitante vencedor dos itens 01;02:03;05;07; e 08: ANAIS-
SER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., CNPJ: 55.482.475/0001-53, 
com valor total de R$ 68.529,00. 

Item 06 frustrado•Cruzeiro, 17 de outubro de 2017. Manoel 
Amorim Junior - Diretor Geral. 

CAMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO 

ATA DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017 
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezes-

sete, às 14 horas, no recinto do Plenário da Cãmara Municipal 
de Cruzeiro, Estado de São Paulo, destinado à realização de 
licitação do Poder Legislativo, reuniram-se os senhores Daniel 
Lenzi Horta tomada, Shirley Maclene Ribeiro, Elder Monteiro 
Almeida e Miguel Adilson de Oliveira Júnior presidente da 
Comissão de Licitações e membros desta, respectivamente, 
para iniciarem os trabalhos pertinentes à Tomada de Preços 
n° 001/2017. A presente sessão, a terceira, é do tipo licitação 
para a contratação de empresa especializada em serviços de 
publicidade para a Câmara Municipal de Cruzeiro, Estado de 
São Paulo. Dado inicio aos trabalhos, verificou-se a presença 
da seguinte empresa classificada: Blanc Publicidade Ltda - EPP. 
CNPJ 17.890.688/0001-25. 

Procedida a abertura e conferência dos documentos conti-
dos no Invólucro número 4 da empresa, verificou-se constar a 
proposta de preço da empresa e nada foi arguido. 

Iniciando a abertura do Invólucro número 4 da empresa 
Blanc Publicidade Ltda - EPP, CNPJ 17.890.688/0001-25, cons-
taram-se: concessão de 80% (oitenta por cento) de desconto 
sobre os custos de serviços internos a serem eventualmente 
executados, tomando-se como base o referencial de preços 
do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São 
Paulo. Em relação aos honorários, a referida licitante apresentou 
percentual de 12% (doze por cento) sobre os preços de serviços 
especializados prestados por fornecedores 

Apresentou, também, em anexo declaração de compro-
metimento e ciência exigida no item 13.3, alinea 'a' e "b" 
do Edital. 

Procedida a análise da pontuação anteriormente obtida 
pela licitante Blanc Publicidade Ltda pela proposta técnica e de 
acordo coma fórmula contida no item 15.2 do temos o seguinte 
em relação à proposta de preço: 70 pontos percentuais em rela-
ção ao desconto da tabela de preços do Sindicato e 30 pontos 
percentuais em relação aos honorários, perfazendo um total de 
100 pontos percentuais na Proposta de Preços. 

Assim sendo, a Nota Anal da licitante Blanc Publicidade 
• 

CUBA-FAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO 

COMUNICADO DE REABERTURA 
PREGÃO PRESENCIAL N°352017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3195/2017 
OBJETO; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES 
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS 
NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CUBATA°. 

A Prefeitura Municipal de Cubatão, através do Departa-
mento de Suprimentos, comunica a reabertura dos trabalhos 
referentes  

Data e horari. 30/10/2017 às 10h00. 
Local: Sala de Licitações do Departamento de Suprimentos, 

2° andar do Bloco Executivo, Praça dos Emancipadores 
Centra. 

Cubarão, 17 de outubro de 2017. '484° da Fundação do 
Povoado e 680 da Emancipação" 

RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA - Diretor do Departamento 
de Suprimentos  

ser retirado gratuitamente na Prefeitura 
em horário comercial ou no site http:// 
Maiores  informações pelos telefones (12) 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO A 
067/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) N° 045/ 

A comissão permanente de licitações'. e Cunha - SR comu-
nica aos interessados que se encontra 

aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE CARTÃO AUMENTAÇÃO EM FORMA DE 
CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO 

AOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFI. 
CAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS 
ANEXOS DO EDITAL Critério de 

julgamento: menor preço unitário por item - maior taxa 
negativa de administração. Realização: 31/10/2017 às 14:00 
horas, no Paço 

Municipal. O Edital completo poderá ser retirado gratuita-
mente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário comercial 
ou no site 

http•J/www.cunha.sp.gov.br. Maiores informações pelos 
telefones (12)3111-5000, 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
068/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) N° 046/2017. A comissão 
permanente de Cunha - SP, comunica aos interessados que se 
encontra aberta a Licitação para REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, 
CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES 
DO TERMO DE REFERENCIA. Realização: 01/11/2017 as 09:30 
horas, no Paço Municipal. O Edital completo poderá ser retirado 
gratuitamente na Prefeitura Municipal de Cunha, em horário 
comercial ou no site Mtp://vwvwcunha.sp.gov.br. Maiores infor-
mações pelos telefones (12) 3111-5000 

CÂMARA MUNICIPAL DE CUNHA 

AUDIÉNCIA PÚBLICA 
A CAMARA MUNICIPAL DE CUNHA convida a população a 

participar da Audiéncia Pública para discussão da proposta de 
Lei Orçamentária para exercício 2018, que se realizará no dia 23 
de outubro de 2017, ás 19 hs, no plenário da Câmara Municipal 
de Cunha, sito á Rua Dom limo, 73 -Centro, Cunha/SP. ILSON 
GONÇALVES LEDOINO - PRESIDENTE 

DESCALVADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N.  093/17 PROCESSO N° 

071/17 MODALIDADE: Pregão Presencial n.° 047/17. CONTRA. 
TANTE: Prefeitura M. de Descalvado. EMPRESA DETENTORA 
DA ATA: Comepi produtos Comerciais Eireli ME. PREÇO TOTAL 
REGISTRADO: RS 12.090,30. ASSINATURA: 17.10.17. OBJETO: 
Registro de Preços para eventuais aquisições parceladas de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N.  094/17 PROCESSO N. 
071/17 MODALIDADE: Pregão Presencial n.° 047/17. CONTRA-
TANTE Prefeitura M. de Descalvado. EMPRESA DETENTORA DA 
ATA:Aguinaldo José Benatti ME. PREÇO TOTAL REGISTRADO: RS 
9.805,00. ASSINATURA: 17.10.17. OBJETO: Registro de Preços 
para eventuais aquisições parceladas de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs). 

Descalvado, 17 outubro de 2.077. Edson Roberto Pieroban 
Moreira - Diretor da Divisão de Administração. 

DOURADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Tendo em vista o resultado obtido no procedimento licitara-

rio TOMADA DE PREÇOS n° 05/2017, Procedimento Licitatario n° 
48/2017 	 • CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA- 
LIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECA-
PEAMENTO ASFALTICO, POR EMPREITADA E PREÇO GLOBAL, 
como fornecimento de mão de obra. materiais e equipamentos, 
nos exatos temos dos projetos, memoriais descritivos, planilhas 
orçamentárias e demais anexos do Edital de Licitação, realizado 
nos termos da Lei 8.666/93, face da parecer da Comissão de 
Licitação desta Municipalidade que dassificou,de acordo com as 
exigências do Edital e parecer do Departamento Jurídico, HOMO-
LOGO todo o procedimento, adjudicando o objeto, e autorizo a 
contrafação da seguinte forma: 

FORNECEDOR 	11E8 	 VOLORTOTAL 
DALPINO PERRAPLENAGEN EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE R56601,17 
LIDA 	 AE(0E0E/RA50,111E0 

Fica a empresa vencedora do certame notificada a compa-
recer na Prefeitura Municipal de Dourado no prazo de 05 (cinco) 
dias corridos para assinatura do contrato. 

Ante as competências estabelecidas na Lei Municipal, 
autorizo a que se proceda a despesa no valor supra, bem como 
a emissão dos respectivos empenhos. 

Ao Departamento competente para as providências sequen-
ciais cabíveis 

Dourado, 17 de Outubro de 2017. 
LUIZ ANTONIO ROGANTE JUNIOR - Prefeito Municipal 

ECHA PORÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECHAPORÂ 

PREGÃO PRESENCIAL N°.0272017. 
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Echaporã, o 

, Edital do PREGÃO n° 027/2017, que dispõe sobre REGISTRO DE 
I PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALIS-
1 TICA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA 

O MUNICIPIO DE ECHAPORA. O encerramento dar-se-á no dia 
30 de Outubro de 2017 às 09:00 horas. O Edital na integra deve-
rá ser retirado pelos interessados na Praça Riodante Fontana, 
10. Echaporã, 16 de Outubro de 2017. Luis Gustavo Evangelista 
- Prefeito Municipal de Echaporã. Fone (18) 3356-9010. Sito. 
wwwechepora.sp.govIr 

EMBU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU 

194 - São Paulo, 127 (195) 

CONCHAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL 

Aviso 
Convite n° 17/2017. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para confec- 

ção de faixas e banners 
A Comissão de Licitações da Prefeitura do Municipio de 

• Cordeirópolis Estado de São Paulo, toma público que decorrido 
o prazo recursal e aberto os envelopes contendo as propostas 
comerciais foram ofertados os seguintes valores: Marquinhos 
Artes Gráficas Ltda - EPP ofertai o valor de RS 24.480,00; 
Maria Aparecida Amador Santos o valor de RS 24.624,00 e 
Elo Forte Comercial Ude, o valor de RI 24.000,00 sagrando- 

... 

	

	-se vencedora do certame. Assim, abre-se prazo recursal de 02 
(dois) dias úteis contados apõs a publicação para interposição 
de eventuais recursos. Após, decorrido o prazo, encaminhe-se 
para Homologação 

Cordeirópolis, 17 de outubro de 2017. João Manoel de 
França e Silva - Diretor de Suprimentos 

Aviso 
Chamada Pública 06/2017 
Objeto: Credenciamento de Prestadores de Escola Privada 

de Ensino I rd a ntil 
A Comissão de Licitações da Prefeitura do Município de 

Cordeirópolis, Estado de São Paulo, torna público que, aberta a 
sessão pública em 16/70/2017, as 09:00 horas para o creden-
ciamento epigrafado acima, não compareceu nenhum licitante. 
Conforme subirem 6.2 do edital, o presente credenciamento 
permanece aberto para eventuais interessados. 

Cordeirópolis, 17 de outubro de 2017. João Manoel de 
França e Silva - Diretor de Suprimentos 

AVISO 
Pregão Presencial 23/2017 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de material de 

limpeza 
A Prefeitura do Municipio de Cordeirópolis, Estado de São 

Paulo, torna público que, não comparecendo as segundas colo-
cadas convocadas para negociação de valores em 06/10/2017, 
às 0960 horas, ficam convocadas as terceiras colocadas dos 
lotes 1, 5 e 6 para a referida negociação em 19/10/2017. ás 
09:00 horas. 

Cordeirópolis, 17 de outubro de 2017. João Manoel de 
França e Sêva - Diretor de Suprimentos 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial n°57/2017. 
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Aparelhos 

Auditivos 
Data da Sessão Pública: 31/10/2017, às 14:00 hora, 
Local: Departamento de Suprimentos da Prefeitura Munici-

pal de Cordeirópolis, situada a Praça Francisco Orlando Stocco, 
n° 35, Centro, Cordeirápolis/SP. 

A Prefeitura do Municipio de Cordeirópolis, Estado de São 
Paulo, torna público que no dia, horário e local acima indicados 
realizar-se-á a sessão pública de licitação na modalidade Pregão 
Presencial. O edital completo poderá ser retirado no sitio da 
PMC (www.cordeiropolis.sp.gov.br). Não serão enviados editais 
pelo correio ou por e-mail. 

Cordeirópolis, 17 de outubro de 2017. João Manoel de 
França e Silva - Diretor de Suprimentos 

Aviso 
Pregão Presencial n° 39/2017. 
Objeto: Constatação de empresa especializada para manu-

tenção preventiva e corretiva de ar condicionado da Secretaria 
de Saúde e demais unidades 

A Prefeitura do Municipio de Cordeirópolis torna sem efeito 
a publicação no Diário Oficial do Estado de 17 de outubro de 
2017. Seção I -Poder Executivo, página 227, eis que houve erro 
na menção do Pregão Presencial, bem como, ao objeto. 

Cordeirópolis, 17 de outubro de 2017. José Adinan Ortolan 
• Prefeito. 

NE = 03 X NPP + 0,7 X NPT 
NP = (0,3 X 100) + (0.7 X 97,8) 
NP= 30 +68,46 
NF = 98,46 (noventa e oito virgula quarenta e seis) pontos 
Obs: Onde NF = Nota fiscal; NPP = Nota de Proposta de 

Preço; e NPT = Nota de Proposta Técnica. 
Dessa forma, dedara-se como primeira e única classi- 

ficada a licitante Blanc Publicidade Ltda, inscrita no CNPJ 
17.890.688/0001-25. 

Não havendo qualquer solicitação de inserção de dados/ 
informações na presente Ata esta se encerra, saindo cientes 
todos os presentes sobre o teor nela contido, bem como de que 
a presente será publicada no site desta Casa de Leis e no Diário 
Oficial. Questionados se havia algum tipo de recurso, todos os 
presentes afirmaram que não. A próxima sessão será realizada 
na terça, dia 24 de outubro, às 14 horas. Nada mais. 

Daniel Lerei Horta louzada 
Presidente da Comissão de Licitação 
Miguel Adilson de Oliveira Júnior 
Membro 
Shirley Maclene Ribeiro 
Membro 
Elder Monteiro de Almeida 
Membro 
Jonathan Augusto Baricelli 
Blanc Publicidade Ltda - EPP 

CUNHA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
066/2017 - PREGÃO (PRESENCIAL) N° 04412017. A comissão 
de licitações de Cunha - SP, comunica aos interessados que se 
encontra aberta a Licitação para CONTRATAÇÃO DE PROFISSIO-
NAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ODONTOLOGIA 
- PROTESISTA PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA, PODENDO SER PRORROGADO NAS 
FORMAS DA AUTORIZAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 57, II, DA LEI 
8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.. Realização:31/10/2017 
às 09:30 horas no Paço Municipal. O Edital completo poderá 

2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5° 106/2016 - DATA: 
09/10/2017 - CONTRATANTE Prefeitura de Embu das Artes 
- CONTRATADA: FLAVIO AUGUSTO REIS TRANSPORTES EPP -
CNPJ: 01.430.561/0001-93 - OBJETO: Resolvem reajustar em 
2,45% o valor unitário objeto do referido contrato, referente 
à variação IPCA-IBGE do período de set/2016 à ago/2017 con-
forme cláusula segunda do referido contrato, que passa a ser 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 	 o valor unitário viagem/dia de RI 307,35 - RECURSO:Federal 
- MODALIDADE: Pregão Presencial n° 013/2015. 

CONTRATO N.  111/2017 - DATA: 29/09/2017 • CONTRA-
TANTE: Prefeitura de Embu das Artes - CONTRATADA: GLO- 
BAL IMPERLESTE IMPERMEABILIZAÇÕES EIRELI - ME - CNN: 
22,883.562/0001.63 - OBJETO: Prestação de serviços de imper-
meabilização com resina no reservatório de agua do Restau-
rante Popular Josué de Castro - VIGÊNCIA: 90 dias VALOR: RS 
19.100,00 - RECURSO: Próprio - MODALIDADE: Carta Convite 
n° 050/2017. 

CONTRATO N° 112/2017 - DATA; 09/10/2017 - CONTRATAN-
' TE: Prefeitura de Embu das Artes - CONTRATADA: INOXCOOK 

imprensaoficial 
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