AVISO DE AUDIÊNCIA E CONSULTA PÚBLICA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0017/2021)
ROGÉRIO LINS WANDERLEY, Presidente do CIOESTE – CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DA REGIÃO OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO,
com fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 39, TORNA
PÚBLICO que será realizada Audiência Pública para dar
conhecimento aos interessados e receber contribuições sobre
as minutas do Edital e Da respetiva Ata de Registro de Preços
referentes ao processo de licitação, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS REGIONAL PARA
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, com valor estimado em
R$ 545.963.186,84 (quinhentos e quarenta e cinco milhões,
novecentos e sessenta e três mil, cento e oitenta e seis
reais e oitenta e quatro centavos); cujos trabalhos deverão
observar a justificativa, objetivo, disciplina, metodologia
e a forma de participação dos interessados a seguir
elencados:
1.
JUSTIFICATIVA:
1.1. – O CIOESTE realiza atividades que resultam em missões,
programas, projetos e iniciativas que possibilitem aos seus
consorciados realizar gestão pública responsável, atingindo
suas metas, administrando e investindo os recursos públicos
disponíveis da melhor forma possível.
1.2. – Os medicamentos ora licitados se destinam ao
atendimento das populações assistidas pelos municípios
membros: BARUERI, CARAPICUÍBA, COTIA, ITAPEVI, JANDIRA,
OSASCO, PIRAPORA DO BOM JESUS, SANTANA DE PARNAÍBA e VARGEM
GRANDE PAULISTA, para assim cumprir a finalidade à qual
foram instituídas as respectivas secretarias/órgãos.
1.3. – A licitação compartilhada tem como seu principal
objetivo a economia gerada, tanto na fase de elaboração
quanto nos procedimentos licitatórios, se responsabilizando
por toda burocracia e juridicidade dos atos administrativos.
1.4 – A aquisição em maior volume resulta em um maior poder
de negociação, conferindo aos municípios participantes o
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aumento na economicidade dos itens licitados, bem como,
maior agilidade, resultantes das ações cooperadas na entrega
das aquisições atendendo às necessidades coletivas da
sociedade com eficiência e qualidade.
2.
PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze)
meses.
3.
MUNICÍPIOS
PARTICIPANTES:
BARUERI,
CARAPICUÍBA,
COTIA, ITAPEVI, JANDIRA, OSASCO, PIRAPORA DO BOM JESUS,
SANTANA DE PARNAÍBA e VARGEM GRANDE PAULISTA.
4.
OBJETIVO: dar conhecimento aos interessados e receber
contribuições sobre as minutas do Edital e da Ata de Registro
de
Preços
referentes
ao
processo
de
licitação
supramencionado.
5.
INSCRIÇÕES: os participantes interessados em se
manifestar poderão fazê-lo por escrito. As manifestações
deverão ser formuladas de forma concisa, objetiva e
devidamente identificadas e serão recebidas pela coordenação
dos trabalhos. Essas manifestações serão registradas de
forma a preservar a integridade de seus conteúdos e poderão
servir de subsídio ao aprimoramento da proposta.
6.

AUDIÊNCIA PÚBLICA:

DATA

: 24 de JANEIRO de 2022

HORÁRIO

: 10h00min

DURAÇÃO

: de até 2h (duas horas)

LOCAL

: CIOESTE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO
OESTE METROPOLITANA DE SÃO PAULO, sito à Av.
Andrômeda, 2.000, Bloco 06, Nível 06, Green
Valley, Alphaville Empresarial, Barueri/SP - CEP.
06473-000 - Fone: (11) 2424-8170 – e-mail:
licitacao@cioeste.sp.gov.br

7.

REGISTRO: será lavrada Ata da Audiência Pública.

8.

METODOLOGIA DA AUDIÊNCIA:
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8.1. Recepção dos interessados, preenchimento e assinatura
da Lista de Presença.
8.2. Abertura dos trabalhos e formação da mesa.
8.3. Apresentação da proposta.
8.4. Formulação de perguntas por escrito.
8.5. Encerramento.
8.6. Por motivo de segurança e para melhor desenvolvimento
dos trabalhos, o número de participantes na audiência
pública será limitado a 70 (setenta) pessoas, devido á
capacidade do local de realização do evento.
8.7. Os membros da Mesa limitar-se-ão a prestar informações
e a responder perguntas atinentes ao objeto e aos
procedimentos da audiência e aos documentos a ela
pertinentes, não lhes cabendo manifestar-se conclusivamente
sobre o acolhimento ou não das sugestões e contribuições,
nem contraditar as opiniões e os argumentos utilizados pelos
participantes. As perguntas que demandarem maior prazo para
análise terão suas respostas disponibilizadas no sítio do
CIOESTE (www.cioeste.sp.gov.br).
9.
CONSULTA PÚBLICA:
INÍCIO
: 21 de DEZEMBRO de 2021 – a partir das 09h00
TÉRMINO

: 24 de JANEIRO de 2021 – até as 12h00

9.1. As Minutas do Edital e da Ata de Registro de Preços
estarão
a
disposição
dos
interessados
no
sítio:
www.cioeste.sp.gov.br
9.2. Os pedidos de esclarecimentos e contribuições
obedecerão, no que couber, aos critérios estabelecidos no
item 5. e subitem 8.7., por meio de solicitações escritas
que poderão ser protocoladas na sede do CIOESTE ou postadas
para o e-mail: licitacao@cioeste.sp.gov.br.
BARUERI/SP, 20 de DEZEMBRO de 2021.

ROGÉRIO LINS WANDERLEY
Presidente do CIOESTE
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