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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de São Francisco de Assis

SECRETARIA DA SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - 009/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

18/03/2022 08:23 18/03/2022 08:30 05/04/2022 14:00 08/04/2022 08:29 08/04/2022 08:30

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

06/04/2022 - 13:02 Alargamento do prazo de entrega
definido no edital

06/04/2022 - 13:03 Indeferido Pedido: 2022-04-04 - TL (Santa Maria)
IMPUG PM SÃO FRANCISCO DE
ASSIS_PE_009_2022 - Assin Digital.pdf
Julgamento: Parecer, Decisão Prefeito e
Resposta à Impugnação PERP 009.22.pdf

Alega a impugnante ser inexequível a apresentação de proposta comercial, em razão do exíguo prazo de entrega disposto no edital como prazo máximo de 7 (sete) dias úteis a
partir da confirmação do recebimento do empenho. Com base nesses argumentos, requer o recebimento da impugnação e a modificação do edital para que o prazo de entrega
dos produtos ocorra em até 60 (sessenta) dias.

Conforme a Secretaria solicitante, considerando o histórico de uso diário do produto objeto da referida licitação, nos veículos de urgência e emergência não seria viável um prazo
superior ao que consta no edital. Salientando ainda que, este mesmo prazo foi utilizado em licitações anteriores, e devido a grande demanda do município houve períodos de
desabastecimento.
Diante do parecer jurídico exarado pelo assessor jurídico Dr. José Luiz Uberti Gonçalves, OAB nº 18.098, e decisão emitida pelo Prefeito Municipal Sr. Paulo Renato Cortelini,
encaminho resposta à impugnante AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., CNPJ nº 00.331.788/0001-19, nos termos do item 7.3.1 do Edital, cientificando-lhe do INDEFERIMENTO da
impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 009/2022 e manutenção do referido Edital na íntegra.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

04/04/2022 - 10:59 qualificação técnica 04/04/2022 - 11:50

Prezado Pregoeiro, Gostaria de um pedido de esclarecimento quanto a documentação solicitada abaixo. Essa documentação seria apenas para os Licitantes que irão participar
do item 01 recarga de oxigenio mediicnal, correto? Para os demais itens 2 e 3 não se faz pertinente. Aguardo retorno.

6.1.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certificado de Autorização de Funcionamento (AFE) emitido pela ANVISA, à empresa fabricante e à
envasadora de gases medicinais (caso sejam distintas), correspondente ao produto cotado pela proponente;
b) Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela ANVISA à empresa fabricante e à empresa
envasadora (caso sejam distintas), correspondente ao produto cotado pela proponente;
c) Comprovação de que possui responsável técnico devidamente habilitado para o exercício das funções
relativas às atividades pertinentes, devendo ser apresentados o registro deste profissional junto ao Conselho Regional de
Química OU Conselho Regional de Farmácia;

Bom dia!
Correto. Embora não tenha ficado clara tal informação no edital, os documentos exigidos nas letas "a", "b" e "c" do subitem 6.1.5, são para as empresas fabricantes e
envasadoras (caso distintas) do gás medicinal de oxigênio (item 1), não se fazendo necessária sua apresentação pelas empresas que cotarem somente os itens 2 - cilindro para
oxigênio medicinal e 3 - manômetro completo para cilindro de oxigênio.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 CARGA DE OXIGÊNIO, PARA CILINDRO DE
3M³, COM OXIGÊNIO MEDICINAL

146,30 150 - CGA Fracassado

0002 CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL,
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 3M³

2.070,50 15 - CIL Adjudicado

0003 MANÔMETRO COMPLETO, PARA CILINDRO DE
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL

771,72 45 - UN Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

17/03/2022 Edital PERP nº 009.2022 - Oxigênio Medicinal.pdf

17/03/2022 Edital PERP nº 009.2022 - Oxigênio Medicinal.docx

17/03/2022 Edital PERP nº 009.2022 - Oxigênio Medicinal.odt

20/04/2022 image(153).png
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Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

08/04/2022 - 08:48 Negociação aberta para o processo
009/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 009/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/04/2022 - 08:52 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2022 às 10:53.

19/04/2022 - 10:44 Documentos solicitados para o
processo 009/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 009/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/04/2022 - 10:46 Documentos solicitados para o
processo 009/2022

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 009/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Carga de Oxigênio, para
cilindro de 3m³, com
oxigênio medicinal

0,00 150 0,00

0002 Cilindro para oxigênio
Medicinal, Capacidade
volumétrica de 3m³

Alfagas Ltda EPP CIL AÇO VAZIO MAT 2.070,00 15 31.050,00

0003 Manômetro completo,
para cilindro de oxigênio
gasoso medicinal

0,00 45 0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inidoneidade Que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Carga de Oxigênio, para cilindro de 3m³, com oxigênio medicinal
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BRASOX OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

02.783.881/0001-
90

05/04/2022 -
19:34:36

WHITE MARTINS WHITE MARTINS 150 R$ 146,30 R$ 21.945,00 Sim

0002 - Cilindro para oxigênio Medicinal, Capacidade volumétrica de 3m³
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Alfagas Ltda EPP 24.030.552/0001-
00

07/04/2022 -
15:25:20

CIL AÇO VAZIO MAT 15 R$ 2.070,50 R$ 31.057,50 Sim

BRASOX OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

02.783.881/0001-
90

05/04/2022 -
19:35:05

MAT MAT 15 R$ 2.070,50 R$ 31.057,50 Sim

0003 - Manômetro completo, para cilindro de oxigênio gasoso medicinal
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

BRASOX OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

02.783.881/0001-
90

05/04/2022 -
19:35:21

PROTEC PROTEC 45 R$ 771,72 R$ 34.727,40 Sim
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Ultra Air Comercio de
Gases Industriais e
Medicinais Ltda

15.158.729/0001-
68

06/04/2022 -
20:04:12

VC5820 HAOXI / DOMAX 45 R$ 771,72 R$ 34.727,40 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Ultra Air Comercio de Gases Industriais e Medicinais Ltda 15.158.729/0001-68 60 dias

Alfagas Ltda EPP 24.030.552/0001-00 60 dias

BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.783.881/0001-90 60 dias

Lances Enviados
0001 - Carga de Oxigênio, para cilindro de 3m³, com oxigênio medicinal
Data Valor CNPJ Situação

05/04/2022 - 19:34:36 146,30 (proposta) 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:51:22

0002 - Cilindro para oxigênio Medicinal, Capacidade volumétrica de 3m³
Data Valor CNPJ Situação

05/04/2022 - 19:35:05 2.070,50 (proposta) 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:51:42

07/04/2022 - 15:25:20 2.070,50 (proposta) 24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP Válido

08/04/2022 - 08:33:55 2.000,00 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:51:42

19/04/2022 - 10:05:50 2.070,00 24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP Válido

0003 - Manômetro completo, para cilindro de oxigênio gasoso medicinal
Data Valor CNPJ Situação

05/04/2022 - 19:35:21 771,72 (proposta) 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:53:09

06/04/2022 - 20:04:12 771,72 (proposta) 15.158.729/0001-68 - Ultra Air
Comercio de Gases Industriais e
Medicinais Ltda

Cancelado - Empresa declarada inabilitada pois apresentou certidão
negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede, de que não
existe contra si pedido de falência, COM DATA DE EMISSÃO
SUPERIOR A 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação,
portanto não atendeu ao subitem 6.1.4 letra “a” do edital. 20/04/2022
10:03:30

08/04/2022 - 08:34:01 770,00 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:53:09

08/04/2022 - 08:36:57 769,00 15.158.729/0001-68 - Ultra Air
Comercio de Gases Industriais e
Medicinais Ltda

Cancelado - Empresa declarada inabilitada pois apresentou certidão
negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede, de que não
existe contra si pedido de falência, COM DATA DE EMISSÃO
SUPERIOR A 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação,
portanto não atendeu ao subitem 6.1.4 letra “a” do edital. 20/04/2022
10:03:30

08/04/2022 - 08:39:29 768,00 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:53:09

08/04/2022 - 08:43:46 749,00 15.158.729/0001-68 - Ultra Air
Comercio de Gases Industriais e
Medicinais Ltda

Cancelado - Empresa declarada inabilitada pois apresentou certidão
negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede, de que não
existe contra si pedido de falência, COM DATA DE EMISSÃO
SUPERIOR A 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação,
portanto não atendeu ao subitem 6.1.4 letra “a” do edital. 20/04/2022
10:03:30

08/04/2022 - 08:44:02 748,00 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:53:09
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08/04/2022 - 08:45:04 747,00 15.158.729/0001-68 - Ultra Air
Comercio de Gases Industriais e
Medicinais Ltda

Cancelado - Empresa declarada inabilitada pois apresentou certidão
negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede, de que não
existe contra si pedido de falência, COM DATA DE EMISSÃO
SUPERIOR A 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação,
portanto não atendeu ao subitem 6.1.4 letra “a” do edital. 20/04/2022
10:03:30

08/04/2022 - 08:45:32 700,00 02.783.881/0001-90 - BRASOX
OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Cancelado - Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso
Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem
6.1.5, alínea “d” do edital. 19/04/2022 09:53:09

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002 19/04/2022 - 11:30:35 24.030.552/0001-00 - Alfagas Ltda EPP proposta readequada.pdf

0003 19/04/2022 - 11:40:09 15.158.729/0001-68 - Ultra Air Comercio
de Gases Industriais e Medicinais Ltda

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
- 009 2022.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:30

Caroline Nunes
Tadeu

- - - - 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.

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:37

Caroline Nunes
Tadeu

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:42

Caroline Nunes
Tadeu

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:46

Caroline Nunes
Tadeu

- - - 15/04/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:48

Caroline Nunes
Tadeu

- - - 22/06/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:49

Caroline Nunes
Tadeu

- - - 04/05/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:51

Caroline Nunes
Tadeu

- - - 19/06/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:52

Caroline Nunes
Tadeu

- - - 27/05/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=945999&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=946085&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=946085&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5176924&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177257&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177298&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
10:55

Caroline Nunes
Tadeu

- - 04/03/2022 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

Alfagas Ltda EPP 04/04/2022 -
11:01

Caroline Nunes
Tadeu

- - - - Alvará ou Licença
Sanitária emitida por
órgão competente
estadual ou municipal,
em nome da licitante,
dentro do seu período
de validade.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:27

BENTO MANZON
NETTO

- - - - 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.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:28

BENTO MANZON
NETTO

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:28

BENTO MANZON
NETTO

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:28

BENTO MANZON
NETTO

- - - 13/04/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:28

BENTO MANZON
NETTO

- - - 13/05/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:29

BENTO MANZON
NETTO

- - - 03/07/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:29

BENTO MANZON
NETTO

- - - 06/06/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:29

BENTO MANZON
NETTO

- - - 11/09/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:30

BENTO MANZON
NETTO

- - 21/02/2022 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5177625&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205942&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205959&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5205962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/04/2022 às 10:02:46.
Código verificador: 263BA1

Página 6 de 11

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:30

BENTO MANZON
NETTO

- - - - Alvará ou Licença
Sanitária emitida por
órgão competente
estadual ou municipal,
em nome da licitante,
dentro do seu período
de validade.

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:31

BENTO MANZON
NETTO

- - - - Certificado de
Autorização de
Funcionamento (AFE)
emitido pela ANVISA, à
empresa fabricante e à
envasadora de gases
medicinais (caso sejam
distintas),
correspondente ao
produto cotado pela
proponente

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:31

BENTO MANZON
NETTO

- - - - Certificado de Boas
Práticas de Fabricação
(CBPF) emitido pela
ANVISA à empresa
fabricante e à empresa
envasadora (caso
sejam distintas),
correspondente ao
produto cotado pela
proponente

BRASOX
OXIGÊNIO
INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA

05/04/2022 -
19:33

BENTO MANZON
NETTO

- - - - Comprovação de que
possui responsável
técnico devidamente
habilitado para o
exercício das funções
relativas às atividades
pertinentes, devendo
ser apresentado registro
do profissional junto ao
Conselho Regional de
Química OU Conselho
Regional de Farmácia

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:52

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - 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.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:52

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro de
Contribuintes do Estado
ou do Município, se
houver, relativo ao
domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao
seu ramo de atividades.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:53

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica
(CNPJ/MF).

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:53

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - 24/04/2022 Prova de regularidade
junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:54

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - 07/04/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Estadual, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:54

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - 05/05/2022 Prova de regularidade
para com a Fazenda
Municipal, relativa ao
domicílio ou sede do
licitante.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:55

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - 06/08/2022 Prova de regularidade
quanto aos tributos e
encargos sociais
administrados pela
Receita Federal do
Brasil - RFB e quanto à
Dívida Ativa da União
administrada pela
Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional -
PGFN ( Certidão
Conjunta).
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Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:55

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - 07/08/2022 Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, nos termos do
Título VII-A da
Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de
1943.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:56

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - 17/01/2022 - Certidão negativa do
cartório judicial de
distribuição do foro da
sede da proponente, de
que não existe contra si
pedido de falência, com
data de emissão não
superior a 60 (sessenta)
dias da data de
realização da presente
licitação.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
19:58

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - Alvará ou Licença
Sanitária emitida por
órgão competente
estadual ou municipal,
em nome da licitante,
dentro do seu período
de validade.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
20:01

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - Comprovação de que
possui responsável
técnico devidamente
habilitado para o
exercício das funções
relativas às atividades
pertinentes, devendo
ser apresentado registro
do profissional junto ao
Conselho Regional de
Química OU Conselho
Regional de Farmácia

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
20:01

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - Certificado de Boas
Práticas de Fabricação
(CBPF) emitido pela
ANVISA à empresa
fabricante e à empresa
envasadora (caso
sejam distintas),
correspondente ao
produto cotado pela
proponente

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
20:41

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - 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 o exigir.

Ultra Air Comercio
de Gases
Industriais e
Medicinais Ltda

06/04/2022 -
20:42

Cleverson Ribeiro
da Silva

- - - - Registro comercial, no
caso de empresa
individual.

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

19/04/2022 - 09:51:22 BRASOX OXIGÊNIO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

02.783.881/0001-90 Item 0001 - Carga de Oxigênio, para cilindro de 3m³, com oxigênio medicinal

Desclassificação: Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5, alínea “d” do edital.

19/04/2022 - 09:51:42 BRASOX OXIGÊNIO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

02.783.881/0001-90 Item 0002 - Cilindro para oxigênio Medicinal, Capacidade volumétrica de 3m³

Desclassificação: Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5, alínea “d” do edital.

19/04/2022 - 09:53:09 BRASOX OXIGÊNIO
INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

02.783.881/0001-90 Item 0003 - Manômetro completo, para cilindro de oxigênio gasoso medicinal

Desclassificação: Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso Administrativo, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5, alínea “d” do edital.

20/04/2022 - 10:03:30 Ultra Air Comercio de Gases
Industriais e Medicinais Ltda

15.158.729/0001-68 Item 0003 - Manômetro completo, para cilindro de oxigênio gasoso medicinal

Desclassificação: Empresa declarada inabilitada pois apresentou certidão negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede, de que não existe contra si pedido de
falência, COM DATA DE EMISSÃO SUPERIOR A 60 (sessenta) dias da data de abertura da licitação, portanto não atendeu ao subitem 6.1.4 letra “a” do edital.
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5222001&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5222001&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5222009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5222009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5222009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

25/04/2022 - 09:00 14/04/2022 - 14:00 18/04/2022 - 14:00

0003 - Manômetro completo, para cilindro de oxigênio gasoso medicinal

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

15.158.729/0001-68 - Ultra
Air Comercio de Gases
Industriais e Medicinais Ltda

08/04/2022 - 11:21:12 Ilmo. Sr.(a) Pregoeiro(a), bom dia.

Manifestamos intenção de recurso para o "Item 03 - Manômetro completo, para
cilindro de oxigênio gasoso medicinal", devido a documentos apresentados pelo
licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. estarem em
desconformidade com o Edital.

Deferido

15.158.729/0001-68 - Ultra
Air Comercio de Gases
Industriais e Medicinais Ltda

22/04/2022 - 15:17:20 Ilustríssimo Sr(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio, justifico a intenção de recurso pela
validade da Certidão Negativa de Distribuição de Pedidos de Falência,
Recuperação Judicial ou Extrajudicial, que será demonstrada nas razões de
recurso.

Indeferido

Justificativa: Conforme determina o Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 009/2022:
"6.1. Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar os seguintes documentos...
[...]6.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Certidão negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede da proponente, de que não existe contra si pedido de falência, com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias da data de abertura da licitação.”
O instrumento convocatório é claro ao exigir que o licitante envie o referido documento com o prazo de emissão estipulado pela Administração. Conforme art. 3º da Lei nº
8.666/93 a Licitação será processada e julgada em conformidade com o princípio da legalidade, da objetividade das determinações habilitatórias, juntamente com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório, o qual impõe a administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no edital de forma objetiva.
Desta forma, tal intenção torna-se apenas protelatória pois a licitante não atendeu ao exigido no edital.

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

15.158.729/0001-68 - Ultra
Air Comercio de Gases
Industriais e Medicinais Ltda

11/04/2022 - 16:10:46 O Licitante declarado vencedor (BRASOX OXIGÊNIO...)
apresentou Alvará Sanitário com data de validade
vencida, por esse motivo, não cumpre com o que
dispõe o item 6.1.5, alínea “d”, do Edital, devendo ser
desabilitado/desclassificado do presente certame. 009
2022 recurso - SAO FRANCISCO DE ASSIS.pdf.

Deferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

19/04/2022 - 09:28:34 Recebo e DEFIRO o Recurso Administrativo, acolhendo a matéria tratada, declarando o licitante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA inabilitado do PERP n° 009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5 alínea “d” do edital. Resposta ao Recurso PE
009.22.pdf.

Chat
Data Apelido Frase

08/04/2022 - 08:30:21 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes! Passarei a análise das propostas.

08/04/2022 - 08:30:29 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

08/04/2022 - 08:33:13 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

08/04/2022 - 08:33:13 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

08/04/2022 - 08:33:13 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de 0,10 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

08/04/2022 - 08:33:13 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

08/04/2022 - 08:33:36 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 08:33:36 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 08:33:45 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 08:33:45 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 08:33:49 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

08/04/2022 - 08:33:49 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

08/04/2022 - 08:34:11 Pregoeiro Esta aberta a disputa de lances, tenham todos uma boa sessão!
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08/04/2022 - 08:34:22 Pregoeiro Aguardo o envio de lances

08/04/2022 - 08:43:38 Sistema O item 0001 foi encerrado.

08/04/2022 - 08:43:47 Sistema O item 0002 foi encerrado.

08/04/2022 - 08:47:33 Sistema O item 0003 foi encerrado.

08/04/2022 - 08:48:01 Sistema O item 0001 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 146,30.

08/04/2022 - 08:48:01 Sistema O item 0002 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 2.000,00.

08/04/2022 - 08:48:01 Sistema O item 0003 teve como arrematante BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 700,00.

08/04/2022 - 08:48:02 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

08/04/2022 - 08:48:32 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 08:48:38 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 08:48:44 Pregoeiro Licitante Brasox temos possibilidade de nova oferta de lance nos itens?

08/04/2022 - 08:48:45 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

08/04/2022 - 08:49:08 F. BRASOX OXIGÊNIO I... Negociação Item 0001: Bom dia, estamos com nosso valor mínimo para todos os itens

08/04/2022 - 08:49:29 Pregoeiro Agradeço a manifestação!

08/04/2022 - 08:50:15 F. BRASOX OXIGÊNIO I... Negociação Item 0001: De nada!

08/04/2022 - 08:51:57 Pregoeiro Abrirei o prazo de 2 (duas) horas para anexação da proposta readequada, nos termos do item 12.2 do edital.
Vi que as propostas já foram anexadas, mas como esse prazo é obrigatório por lei ficará aberto e caso
necessário poderá ser feita a alteração do arquivo dentro do respectivo prazo.

08/04/2022 - 08:52:43 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2022 às 10:53.

08/04/2022 - 11:01:04 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

08/04/2022 - 11:01:04 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

08/04/2022 - 11:01:04 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

08/04/2022 - 11:01:39 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/04/2022 às 12:00.

08/04/2022 - 11:21:12 Sistema O fornecedor Ultra Air Comercio de Gases Industriais e Medicinais Ltda - ME declarou intenção de recurso
para o item 0003.

11/04/2022 - 09:55:37 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.

11/04/2022 - 09:55:37 Sistema Intenção: Ilmo. Sr.(a) Pregoeiro(a), bom dia. Manifestamos intenção de recurso para o "Item 03 - Manômetro
completo, para cilindro de oxigênio gasoso medicinal", devido a documentos apresentados pelo licitante
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA. estarem em desconformidade com o Edital.

11/04/2022 - 12:50:24 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 14/04/2022 às 14:00, com limite de
contrarrazão para 18/04/2022 às 14:00.

11/04/2022 - 12:53:03 Pregoeiro Recebido a manifestação de intenção de recurso, ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DAS
RAZÕES RECURSAIS, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, se desejarem, apresentar
contrarrazões em igual número de dias que começa a contar do término do prazo do recorrente (subitem
14.2)

11/04/2022 - 12:55:26 Pregoeiro O prazo limite para contrarrazão fica prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, pois dia 17/04/2022não
há expediente. (subitem 21.1.1)

11/04/2022 - 12:56:57 Pregoeiro Após o encerramento dos prazos será realizada a análise e julgamento dos documentos enviados. Desejo a
todos uma boa semana!

11/04/2022 - 16:10:46 Sistema O fornecedor Ultra Air Comercio de Gases Industriais e Medicinais Ltda - ME enviou recurso para o item
0003.

19/04/2022 - 09:32:16 Pregoeiro Prezados licitantes, bom dia! Após julgado e DEFERIDO o recurso, conforme documento anexo, daremos
andamento no processo.

19/04/2022 - 09:44:54 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

19/04/2022 - 09:51:22 Sistema O fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/04/2022 - 09:51:22 Sistema Motivo: Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso Administrativo, declarando o licitante
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5, alínea “d” do edital.

19/04/2022 - 09:51:42 Sistema O fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi rejeitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

19/04/2022 - 09:51:42 Sistema Motivo: Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso Administrativo, declarando o licitante
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5, alínea “d” do edital.

19/04/2022 - 09:51:42 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante Alfagas Ltda EPP com lance de R$ 2.070,50.

19/04/2022 - 09:53:09 Sistema O fornecedor BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi rejeitado para o item 0003 pela
autoridade competente.

19/04/2022 - 09:53:09 Sistema Motivo: Em face do exposto na peça recursal, DEFIRO o Recurso Administrativo, declarando o licitante
BRASOX OXIGÊNIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA inabilitado do Pregão Eletrônico para Registro de
Preço n°009/2022, tendo em vista que não cumpriu com o subitem 6.1.5, alínea “d” do edital.

19/04/2022 - 09:53:09 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante Ultra Air Comercio de Gases Industriais e Medicinais Ltda com
lance de R$ 747,00.

19/04/2022 - 09:58:06 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:29 do dia 19/04/2022.

19/04/2022 - 09:58:06 Sistema Motivo: Licitante Alfagas, temos possibilidade de nova oferta de lance?
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19/04/2022 - 10:00:12 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:30 do dia 19/04/2022.

19/04/2022 - 10:00:12 Sistema Motivo: Licitante Ultra Air, temos possibilidade de nova oferta de lance?

19/04/2022 - 10:05:50 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.070,00.

19/04/2022 - 10:42:28 Pregoeiro Agradeço o lance licitante Alfagas.

19/04/2022 - 10:43:22 Pregoeiro Abrirei o prazo para envio da proposta readequada ao último valor ofertado, nos termos no subitem 12.2 do
edital.

19/04/2022 - 10:44:50 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 19/04/2022.

19/04/2022 - 10:44:50 Sistema Motivo: Prazo para envio da proposta readequada ao último valor ofertado nos termos do subitem 12.2 do
edital.

19/04/2022 - 10:46:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:47 do dia 19/04/2022.

19/04/2022 - 10:46:58 Sistema Motivo: Aberto o prazo para envio da proposta readequada ao ultimo valor ofertado nos termos do subitem
12.2 do edital

19/04/2022 - 11:30:35 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

19/04/2022 - 11:40:09 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

20/04/2022 - 10:03:30 Sistema O fornecedor Ultra Air Comercio de Gases Industriais e Medicinais Ltda foi rejeitado para o item 0003 pela
autoridade competente e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

20/04/2022 - 10:03:30 Sistema Motivo: Empresa declarada inabilitada pois apresentou certidão negativa do cartório judicial de distribuição
do foro da sede, de que não existe contra si pedido de falência, COM DATA DE EMISSÃO SUPERIOR A 60
(sessenta) dias da data de abertura da licitação, portanto não atendeu ao subitem 6.1.4 letra “a” do edital.

20/04/2022 - 10:06:37 Pregoeiro A empresa Alfagas arrematante do item 2 está habilitada, porém devido a configurações do sistema, não
temos mais esse comando a realizar.

20/04/2022 - 10:10:46 Pregoeiro Solicitarei ao suporte do Portal de Compras Públicas para abrir novamente o prazo de intenção de recurso.

20/04/2022 - 17:26:25 Sistema Atendendo solicitação da Prefeitura, os prazos recursais dos itens 2 e 3 serão definidos novamente.

22/04/2022 - 08:39:02 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo autoridade competente para
25/04/2022 às 09:00.

22/04/2022 - 08:39:33 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/04/2022 às 09:00.

22/04/2022 - 15:17:20 Sistema O fornecedor Ultra Air Comercio de Gases Industriais e Medicinais Ltda - ME declarou intenção de recurso
para o item 0003.

25/04/2022 - 09:55:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

25/04/2022 - 09:55:15 Sistema Intenção: Ilustríssimo Sr(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio, justifico a intenção de recurso pela validade da
Certidão Negativa de Distribuição de Pedidos de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, que será
demonstrada nas razões de recurso.

25/04/2022 - 09:55:15 Sistema Justificativa: Conforme determina o Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 009/2022: "6.1.
Para fins de habilitação, a licitante deverá enviar os seguintes documentos... [...]6.1.4. QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA: a) Certidão negativa do cartório judicial de distribuição do foro da sede da
proponente, de que não existe contra si pedido de falência, com data de emissão não superior a 60
(sessenta) dias da data de abertura da licitação.” O instrumento convocatório é claro ao exigir que o licitante
envie o referido documento com o prazo de emissão estipulado pela Administração. Conforme art. 3º da Lei
nº 8.666/93 a Licitação será processada e julgada em conformidade com o princípio da legalidade, da
objetividade das determinações habilitatórias, juntamente com o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, o qual impõe a administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no edital
de forma objetiva. Desta forma, tal... (CONTINUA)

25/04/2022 - 09:55:15 Sistema (CONT. 1) intenção torna-se apenas protelatória pois a licitante não atendeu ao exigido no edital.

25/04/2022 - 09:58:28 Sistema O item 0002 foi adjudicado por ELISA GINDRI MEDEIROS.

ELISA GINDRI MEDEIROS

Pregoeiro

Paulo Renato Cortelini

Autoridade Competente

ALINE SOARES GONÇALVES GARAIALDI

Apoio
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Francieli Salbego Bau

Apoio

PRISCILA CARIOLATO EBLING

Apoio


