
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ILMO (A) SR (A). PREGOEIRO (A) E EQUIPE DE APOIO,

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,, sociedade empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 - 3,.andar,

Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C,N.PJ. sob o nº 00.331.788/0001-19, e com filial

estabelecida na Via Vicinal Antônio Sarti, 540, Vila Industrial, Sertãozinho/SP, inscrita no CNPJ. sob o nº

00.331.788/0012-71, doravante denominada IMPUGNANTE, vem, mui respeitosamente, perante V.Sa,, com fulcro no

disposto no art. 41 da Lei 8.666/93, apresentar o presente PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS ao edital convocatório,

pelas razões de fato e dedireito a seguir expostas.

Constitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS de OXIGÊNIO MEDICINAL comprimido e

liquefeito em cilindro e/ou locação de concentrador, na forma de comodato, para atender os pacientes que

fazem uso domiciliar da Rede Básica de Saúde do município, bem como para o uso das UBS, Centro de Saúde e

ambulâncias, por um período de 12 (doze) meses.

Conforme determinam as normas que regulam os processos de contratação, as disposições do instrumento

convocatório devem ser claras, objetivas, livres de disparidades e obscuridades, a fim de evitar propostas

heterogêneas.

Todavia, algumas disposições do instrumento convocatório do processo em referência mostram-se obscuras e

omissas, motivo pelo qual a LICITANTEvem apresentaro presente pedido de esclarecimentos,



D ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS DOCUMENTO RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA,

Da análise da exigência aposta para o subitem 8.1.5 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, na alínea “e” hãa
menção de que o “Registro dos equipamentos” no ministério da Saúde (ANVISA) deverá ser emitida no nome da

empresa licitante, senão vejamos:

“8.1.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

(ud

e) Registro dos equipamentos no Ministério da Saúde (ANVISA) emitida em nome da

empresa participante seja ela fabricante e/ou distribuidora” (g/n)

Considerando que o registro dos equipamentos são emitidos apenas em nome das Fabricantes/importadora do

produto, dessa formaas licitantes não possuem tal obrigação, uma vez que apenas comercializam o produto.

Considerando que o Registro do equipamento será emitido apenas em nome do Fabricantefimportador do

mesmo, o que nos insta questionar,

e A apresentação do Registro dos equipamentos no Ministério da Saúde (ANVISA) deverá ser em nome

do fabricantefimportador do produto?

Considerando que o Registro dos produtos devem ser em nome do Fabricante/lmportador, e não em nome da

empresa participante, sugerimos que a exigência da Alinea “e” seja retificada para “Registro dos equipamentos no

Ministério da Saúde (ANVISA) emitida em nome do fabricante e/ou importador”.

A necessidade dos esclarecimentos acima transcritos, se faz necessário para queas licitantes tenham condições

reais de analisarem as obrigações futuras, analisarem seus custos e elaborarem suas propostas.

ID DO PEDIDO,

Por fim, reputando o esclarecimento solicitado como de substancial mister para o correto desenvolvimento do

certame, aguardamos um pronunciamento porparte de V.S.as, com a brevidade que o assuntoexige.



Termos em que pede recebimento, análise e elucidação das dúvidas.
São Paulo (SP), 06 de outubro de 2021,
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AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

Elisângela de Carvalho

Especialista em Licitações


