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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ILMO (A) SR (A). PREGOEIRO (A),

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04-000.179/21-63

Data da sessão Pública: 14/06/2021 ÀS 09h00min.

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.P.J. sob o n.º 00.331.788/0001-19,e com

filial estabelecida à Rua 2, nº 300, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Contagem/MG, inscrita sob C.N.P.J.

n.º 00.331.788/0031-34, doravante denominada IMPUGNANTE, vem, mui respeitosamente, perante V.Sa., com

fulcro no artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO, ao edital convocatório, pelas razões

de fato e de direito a seguir expostas.

Constitui o objeto da presente licitação a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO E

FORNECIMENTO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER DEMANDA DO MUNICÍPIO DE

BELO HORIZONTE.

Com a finalidade de cumprir, de forma integral, ao que dispõe os princípios e normas que regem o

processo licitatório, a IMPUGNANTE vem requerer ao (a) Ilmo (a) pregoeiro (a), que avalie esta peça de

impugnação e consequentemente reavalie o presente edital convocatório.
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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A IMPUGNANTE eleva sua consideração a esta Douta Comissão de Licitação e esclarece que o

objetivo desta impugnação ao edital da licitação em referência não é o de procrastinar o bom e regular

andamento do processo, mas sim evidenciar a esta Nobre Comissão os pontos que necessitam ser revistos,

pois se mantidos provocarão a violação dos princípios e regras que regulam o processo licitatório, de forma

especial, o Princípio da Competitividade e o da Economicidade.

II. DA INEXEQUIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL.

Em se tratando de licitações é essencial evitar entendimentos inadequados e diversos quanto aos

termos do edital e seus anexos, que possam resultar em propostas desconformes com as condições

indispensáveis para a Administração, desnivelando a disputa em prejuízo à saudável Competição e as

condições de Isonomia entre os diversos participantes, com a finalidade de se obter a oferta mais vantajosa.

Ensina o eminente Administrativista Hely Lopes Meirelles [Licitação e contrato administrativo. 12. Ed.

São Paulo: Malheiros, 1999. P.112]:

“o objeto da licitação é a própria razão de ser do procedimento seletivo destinado à escolha de

quem irá firmar contrato com a Administração; se ficar indefinido ou mal caracterizado passará para

o contrato com o mesmo vício, dificultando ou até mesmo impedindo a sua execução.”(g/n)

E ele continua:

“A definição do objeto da licitação, é, pois condição de legitimidade da licitação, sem a qual não

pode prosperar o procedimento licitatório, qualquer que seja a modalidade de licitação. É assim

porque sem ela torna-se inviável a formulação das ofertas, bem como o seu julgamento, e

irrealizável o contrato subsequente.”(g/n)

Desta forma, faz-se imperiosa a análise dos pontos abaixo apresentados, por constituírem fatores

impeditivos para a formulação de propostas.
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a) DA ADOÇÃO DO MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”.

No ato convocatório, há previsão de que o certame ocorrerá sob o Modo de Disputa “aberto e

fechado”.

Considerando que o objeto licitado compreende a Prestação de Serviço para Locação e Fornecimento

de Concentradores de Oxigênio para Atender demanda do Município de Belo Horizonte.

Considerando que o Novo Decreto do Pregão Eletrônico n°10.024/2019 prevê dois modos de

disputa para o envio de lances eletrônicos, sendo eles (art. 31):

Aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com

prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

Aberto e Fechado: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,

com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no

edital.

Considerando que a escolha do Modo de Disputa de acordo com o Novo Decreto n°10.024/2019

ficará a critério do órgão da Administração;

Considerando que o Modo de Disputa “aberto e fechado” adotado por esta Administração possui

peculiaridades distintas em relação ao Modo de Disputa Aberto comumente adotado pelos órgãos que poderão

resultar em considerável desvantagem econômicas para os órgãos da Administração;

Dado porque, o modo de disputa “aberto e fechado” adotado por esta Administração para este

certame, possui três etapas de lances, sendo a primeira de um tempo fixo de 15 minutos, precedida por um

tempo randômico (aleatório) de até 10 minutos (a segunda etapa), etapas estas que fazem parte da parcela

Aberta, no qual todos os lances são abertos para os concorrentes. Transcorrido este período randômico a

recepção de lances é automaticamente encerrada iniciando-se então a terceira etapa de lances, onde será

aberta a oportunidade para que o autor da melhor oferta e os outros licitantes com ofertas superiores em até

10% àquela, possam dar um lance final e determinante, porém, caso não existam, pelo menos, 3 (três)

propostas na margem estabelecida de 10% (dez por cento), outros participantes serão convocados a fim de

atingir o patamar mínimo de licitantes (3) para a disputa, etapa de lances que esta que é fechada (sigilosa),

onde os concorrentes não saberão os lances até o encerramento da etapa, que durará apenas 5 minutos.

Pois bem.

Importante destacar que o Modo de Disputa Aberto ou Fechado deixa a Administração à mercê dos

licitantes que adotarão um procedimento mais acautelado na etapa de lances no modo aberto e, quando

chegada a fase de lances em modo fechado, não farão o seu lance em sua melhor oferta, o que compromete

substancialmente o caráter competitivo da licitação, como também o principal objetivo da licitação que é a

satisfação do interesse público, ou seja, o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o

negócio mais vantajoso, com maior economicidade.
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Sobre licitação, Eros Roberto Grau conceitua (Licitação e contrato administrativo. São Paulo:

Malheiros, 1995, p.14)

“A licitação é um procedimento que visa a satisfação do interesse público, pautando-se

pelo princípio da isonomia (…)

A licitação está voltada para um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a

possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de

assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de

condições, a contratação pretendida pela Administração.

A licitação, assim, há de ser concebida como uma imposição de interesse público.

Pressuposto dela é à competição.”

Nesse sentido, é evidente que o Modo de Disputa Aberto está atrelado a um critério de

julgamento de maior desconto, mais econômico e mais eficaz.

Esta Administração, ao optar pela adoção do Modo de Disputa Aberto atingirá o potencial de fomentar

a disputa entre os concorrentes, não acarretando dessa forma qualquer prejuízo para a Administração mas sim

proporcionando economicidade à Administração, até mesmo porque o critério de julgamento do certame é

o MENOR PREÇO.

Resta notório, que o procedimento adotado por esta administração inibe o caráter competitivo,

impedindo assim que a Administração realize o melhor negócio.

Em sendo assim, solicitamos sejam observados os princípios que norteiam um procedimento licitatório

da Lei 8.666/93:

Princípio da Razoabilidade: A administração pública deverá obedecer aos critérios de aceitabilidade

e de racionalidade, isto é, não poderá praticar atos inconvenientes, inaceitáveis e irracionais, sendo a

razoabilidade a decorrência normal da legalidade.

Princípio da Economicidade: A licitação pública visa o melhor negócio para a administração pública,

ou seja visa obter a proposta mais vantajosa.

Princípio da Proporcionalidade: Consiste em somente tornar válida a intensidade do ato

administrativo, quando observada a proporcionalidade para se alcançar a finalidade, pois medidas

desproporcionais aos resultados almejados, passam a ser condutas ilógicas e incongruentes.

Princípio da Motivação: A Administração pública deve justificar e motivar os seus atos, apresentando

os fundamentos jurídicos e fáticos, devendo demonstrar a consonância entre o ato e o efeito.

Princípio da Igualdade: É um dos mais importantes, pois é ele que proíbe o administrador de incluir

no edital cláusulas e condições que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação e além de se

apresentar da lei licitatória, está previsto na Constituição Federal em duas ocasiões, no Art. 5° e no inciso XXI,

do Art. 37.
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Licitação é sinônimo de Competitividade, onde não há competição, não poderá haver licitação.

Consubstanciando a importância do Princípio da Competitividade, transcrevemos abaixo o

entendimento do Prof. Diógenes Gasparini, apresentado no II Seminário de Direito Administrativo do Tribunal

de Contas do Município de São Paulo (fragmento retirado do sítio

http://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/doutrina/14a18_06_04/diogenes_gasparini4.htm)

“O princípio da competitividade é, digamos assim, a essência da licitação, porque só podemos

promover esse certame, essa disputa, onde houver competição. É uma questão lógica. Com efeito,

onde há competição, a licitação não só é possível, como em tese, é obrigatória; onde ela não existe a

licitação é impossível.

(...)

Em suma, o princípio da competitividade de um lado exige sempre em que se verifique a possibilidade

de se ter mais de um interessado que nos possa atender, que nos possa fornecer o que desejamos.

Essa constatação determina ou não a promoção da licitação. Portanto, a competição é exatamente a

razão determinante do procedimento da licitação, mas ele tem uma outra faceta que muitas vezes é

desapercebida pelo operador do Direito. Se a competição é a alma da licitação, é evidente que quanto

mais licitantes participarem do evento licitatório, mais fácil será à Administração pública encontrar o

melhor contratado. Sendo assim, deve-se evitar qualquer exigência irrelevante e destituída de

interesse público, que restrinja a competição. Procedimento dessa natureza viola o princípio da

competitividade.”

Logo, não restam dúvidas de que a alteração do Modo de Disputa Aberto e Fechado para MODO DE

DISPUTA ABERTO é essencial para ampliação da disputa, além de observar e cumprir também para com o

Princípio da Economicidade, pois ao ampliar a disputa, a Administração amplia o número de participantes e,

por consequência, aumenta as chances de obter propostas mais vantajosas.

Com base no exposto, é imprescindível que o Modo de Disputa seja alterado para considerar o

MODO DE DISPUTA ABERTO, a fim de observar os Princípios da Competitividade e da Economicidade,

este último, pelo fato de que a ampliação da disputa possibilita a participação de um número maior de

participantes e, por conseqüência, a obtenção de um número maior de propostas, que podem ser mais

vantajosas à Administração Pública.
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b) DA AUSÊNCIA DE PRAZO PARA FORNECIMENTO DO OBJETO EM CASO DE

TRANSIÇÃO DE FORNECEDORES.

Analisando o ato convocatório não há menção de prazo para fornecimento do objeto licitado em caso

de migração dos produtos e materiais nos locais indicados, no caso do processo licitatório ter como licitante

vencedora uma empresa que não seja a atual fornecedora.

Portanto vimos questionar:

● Qual o prazo para fornecimento do objeto em caso de licitante vencedora ser diferente da

atual fornecedora desta Administração?

Visto que é primordial a definição de prazos para o devido atendimento a esta Administração Pública,

é imperioso destacar que não havendo esta informação esta Administração Pública fica a mercê das empresas

licitantes no quesito de implantação ou troca de equipamento.

Portanto, para isso exigimos a retificação do edital para a devida definição de prazos para

fornecimento do objeto licitado, razão pela qual sugerimos que o prazo razoável seja de até 30 (trinta) dias

c) ESCLARECIMENTOS QUANTO A FORMA DE COBRANÇA.

Da análise do edital convocatório, verifica-se sobre o quantitativo mensal de concentradores para

atendimentos aos pacientes que serão atendidos.

Considerando que o objeto desta licitação consiste em Locação de Concentradores para atender a

demanda do Município de Belo Horizonte e a Prefeitura limita os quantitativos de equipamentos, não ficou

claro como serão feitas as cobranças do serviço, dessa forma vismo questionar:

● As cobranças dos serviços serão Preço Cheio? OU

● As cobranças dos serviços serão mensais?

d) ESCLARECIMENTOS QUANTO AO PRAZO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

Da análise do edital convocatório, verifica-se que há menção de 02 (dois) prazos para manutenções

preventiva”, senão vejamos

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.12.11. Manutenção:

7.12.11.1. Na manutenção preventiva semestral deverá realizar todos os

procedimentos necessários para prevenir os equipamentos de possíveis defeitos;

(...)
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7.12.11.5 A contratada deverá apresentar ao contratante, mensalmente,

relatório de visita de manutenção técnica preventiva/corretiva com dados dos

serviços realizados. (g/n)

Considerando que os equipamentos desta licitação cada um tem seu tempo determinado pelo

fabricante para Manutenções preventivas.

Considerando que o ato convocatório traz em seu subitem 7.12.11.1 a exigência de manutenções

preventivas semestrais, vimos questionar:

● As manutenções Preventivas serão Semestrais conforme Subitem 7.12.11.1 OU

● As manutenções Preventivas serão Mensais conforme Subitem 7.12.11.5?

Caso seja de entendimento desta Administração que as manutenções preventivas sejam semestrais

solicitamos a exclusão da exigencia do subitem 7.12.11.5

e) ESCLARECIMENTOS QUANTO ÀS ESPECIFICAÇÕES PARA O EQUIPAMENTO

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - ANEXO I - PROJETO BÁSICO, ITENS 01 e 02.

Item 01

(...)

Serviço de Locação e fornecimento de concentrador estacionário de oxigênio medicinal de 87 a

96% de concentração, 110/220v, com fluxo de oxigênio de até 5 (cinco) L/min. Prestação de

serviços de oxigenoterapia medicinal e concentradores de oxigênio com acompanhamento

fisioterápico nos domicílios dos pacientes residentes no município para uso no programa de

oxigenoterapia domiciliar. Acompanhado de sistema de indicador de pureza de oxigênio; sistema

de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em

plástico resistente a fogo, sistema de alarme para falta de energia elétrica.(g/n)

.

Item 02

(...)

Serviço de Locação e fornecimento de concentrador estacionário de oxigênio medicinal de 87 a

96% de concentração, 110/220v, com fluxo de oxigênio de até 10 (dez) L/min. Prestação de

serviços de oxigenoterapia medicinal e concentradores de oxigênio com acompanhamento

fisioterápico nos domicílios dos pacientes residentes no município para uso no programa de

oxigenoterapia domiciliar. Acompanhado de sistema de indicador de pureza de oxigênio; sistema

de desligamento automático para sobrecarga, alta temperatura e alta tensão, gabinete em

plástico resistente a fogo, sistema de alarme para falta de energia elétrica. (g/n)
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e.1) Sistema de desligamento automático para sobrecargas

Da análise das especificações exigidas para o equipamento CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO para

os itens 01 e 02 do Anexo I - Projeto Básico, percebe-se que as especificações ali constantes fazem a

exigência de que o equipamento possua sistema de desligamento automático para sobrecargas, alta

temperatura e alta tensão.

Considerando que os concentradores de oxigênio fornecidos no mercado possuem indicadores para

informar as sobrecargas de energia com descrições diferentes, mas com a mesma finalidade, vimos

questionar:

● Para esta característica de segurança será aceito “ALARME” que indica esta

condição?

e.2) Concentração de oxigênio entre 87% a 96%.

Da análise das especificações exigidas para o equipamento CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO para

os itens 01 e 02 do Anexo I - Projeto Básico, percebe-se que as especificações ali constantes fazem a

exigência de que o equipamento possua concentração de oxigênio entre 87% a 96% de pureza do oxigênio.

Considerando que atualmente a maioria dos equipamentos disponíveis no mercado possuem

concentração de oxigênio que atendem ao objeto do certame mas poderá haver variações, vimos questionar:

● Esta administração aceitará Concentradores de Oxigênio com variações de +ou- 3%

da pureza?

f) DO EXÍGUO PRAZO DE RECARGAS DOS CILINDROS.

Verifica-se que o edital estabeleceu o prazo máximo de 12 (doze) horas para efetuar a recarga de

cilindro, de 1 m³, até 03 (três) vezes por mês, em até 12 horas após a solicitação do usuário à central de

atendimento da empresa contratada . Senão vejamos:

“Recarga dos cilindros: A CONTRATADA fica obrigada a efetuar a recarga de

cilindro, de 1 m³, até 03 (três) vezes por mês, em até 12 horas após a solicitação

do usuário à central de atendimento da empresa contratada. (g/n)

Ressalta-se que a Administração deve agir com razoabilidade no estabelecimento de prazos para

cumprimento pelas empresas e deve determiná-lo considerando todas as peculiaridades envolvidas na

execução do objeto licitado.
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Há de se avaliar que após o recebimento da autorização de fornecimento é necessário tempo viável

para a Contratada administrar os trâmites internos necessários para liberação dos cilindros, emissão de nota

fiscal, carregamento dos carros e ainda o tempo necessário de deslocamento até o local de entrega. E a

assunção de compromisso para execução de prazo tão exíguo importará em risco para as empresas

participantes e principalmente para o paciente domiciliar, o usuário final.

Outrossim, as empresas deste segmento não trabalham com logística de pronta entrega e sim com

sistema de logística de rotas programadas e cilindros backup, atuando de forma preventiva, onde o

resultado do sistema de logística de rotas programadas é justamente atuar com programação e tempo hábil de

forma que nenhum paciente domiciliar corra o risco de ficar desabastecido.

Cumpre trazer ao bailado da presente o posicionamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre

a exigência de prazos exíguos em contratações públicas, senão vejamos:

“O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais se manifestou em decisão liminar, nos

seguintes processos: [...] se mostra desarrazoada e excessiva, comprometendo o caráter

competitivo do certame, já que contribui para afastar potenciais fornecedores, incapazes de

assumir tais obrigações em razão da distância entre suas sedes e o município, privilegiando

apenas os fornecedores locais, o que contraria o disposto no inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº

8.666/93. [...] Ademais, não se revela razoável fixar prazo de apenas 24 (vinte e quatro) horas

para o fornecimento dos produtos licitados, tendo em vista que estes se destinam à

manutenção da frota municipal cujo planejamento é indispensável. (Denúncia nº 862.524 –

Relator: Conselheiro Cláudio Couto Terrão, sessão de julgamento para referendo pela Primeira

Câmara em 1º/11/2011). *** De fato, os motivos esposados pelo Denunciante são suficientes

para se proceder à imediata suspensão do certame. É que o indigitado edital de pregão

presencial exige que a empresa vencedora do certame proceda à entrega dos produtos

licitados em até dois dias úteis, contados do recebimento da ordem de compras. Ora, é

clarividente que a imposição de prazo tão diminuto para entrega do material inviabiliza a

participação de empresas que não estejam próximas das imediações do Município [...].

Ademais, não se mostra razoável que a Administração Municipal, a quem compete o exercício

de suas obrigações pautada em mínimo planejamento, submeta empresas com quem contrata

a súbitas necessidades, colocando-as em eterno estado de prontidão para atender a demandas

em prazo demasiado exíguo. A exigência retratada no Edital de Pregão Presencial [...], sem a

menor dúvida, afronta a competitividade e a razoabilidade, sendo contrária, portanto, aos

princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, [...]. (Denúncia nos 862.797 – Relator:

Conselheiro Presidente Antônio Carlos Andrada, sessão de julgamento para referendo pela

Segunda Câmara em 09/02/2012).” (grifamos)

Neste sentido, priorizando pelo atendimento, o prazo razoável e exequível pelas empresas para a

recarga dos gases não pode ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não possibilidade de

atendimento pelas empresas.

.
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g) DA EXIGÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO FISIOTERÁPICO MENSAL

Consta da Descrição dos Serviços do Termo de Referência do edital, o seguinte texto:

“Acompanhamento fisioterápico:

Prestar mensalmente avaliação fisioterápica de reabilitação pulmonar nos domicílios

dos pacientes vinculados ao programa de oxigenoterapia domiciliar, com emissão de

relatório com assinatura do paciente ou responsável e envio à Unidade de Atenção

Especializada Campos Sales, Setor de oxigenoterapia domiciliar.” (g/n)

Considerando a exigência de que as visitas realizadas por uma fisioterapeuta não possuem finalidade

clínica.

Considerando que trata-se de um atendimento técnico de orientação para uso correto de

equipamento.

Considerando que o acompanhamento em exigência requer um custo elevado, não mensurado nos

valores deste certame.

Considerando que uma avaliação terapêutica deve ser de responsabilidade de um Programa de

Atendimento Domiciliar desta Administração, uma vez que visitas mensais não garantem a integridade do

paciente, haja vista que pode variar de acordo com a atividade de vida diária do paciente, hábitos e aderência

ao tratamento, bem como na verificação e informação de piora no quadro clínico do paciente.

Diante deste fato, vimos exigir a retificação do edital para que seja excluída a exigência de Visitas

Mensais para pacientes com acompanhamento a domicílio e sim, a previsão de visitas bimestrais.

h) DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Da análise das condições de pagamento verifica-se o seguinte:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

(...)

“12.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do adimplemento,

pela Gerência de Orçamento e Finanças ou equivalente do Órgão recebedor.” (g/n)

Considerando que o vencimento da nota fiscal começará a contar após a emissão da mesma, vimos

solicitar que o pagamento da nota fiscal seja “30 dias da emissão da nota fiscal”

.
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III. DA CONCLUSÃO.

Face o exposto, concluímos que o presente edital não atende à legislação pertinente, por conter

vícios que o torna nulo para o fim que se destina, solicitamos seja reformado, sendo que tais modificações

afetam diretamente a formulação das propostas, e por este motivo deve ser reaberto o prazo inicialmente

estabelecido, em cumprimento ao §4° do Artigo 21 da Lei nº 8.666/93.

“...§4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,

a alteração não afetar a formulação das propostas:” (g/n)

Lembramos por oportuno o que apregoa o Mestre Hely Lopes Meirelles:

“é nulo o edital omisso ou errôneo em pontos essenciais, ou que contenha condições

discriminatórias ou preferenciais, que afastem determinados interessados e favoreçam outros. Isto

ocorre quando a descrição do objeto da licitação é tendenciosa, conduzindo a licitante certo e

determinado, sob falsa aparência de uma convocação igualitária.”(g/n)

IV. DO PEDIDO.

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta IMPUGNANTE requer, com

supedâneo na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o

recebimento, análise e a admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado nos assuntos ora

impugnados, ou ainda, como pedido de esclarecimentos, se o caso, até mesmo em razão de sua

tempestividade, bem como que sejam acolhidos os argumentos e requerimentos nela expostos, sem exceção,

como medida de bom senso e totalmente em acordo com as normativas emitidas pelos órgãos governamentais

e de saúde e com os princípios administrativos previstos em nosso ordenamento jurídico.

Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os

fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro.

Por fim, reputando o aqui exposto solicitado como de substancial mister para o correto

desenvolvimento do credenciamento, aguardamos um pronunciamento por parte de V.S.as, com a brevidade

que o assunto exige.

Termos em que pede recebimento, análise e elucidação das dúvidas.

São Paulo/SP,  08 de junho de 2021.

________________________

Air Liquide Brasil Ltda.

Elisângela de Carvalho

Especialista em Licitações
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