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ILMO (A).   SR (A).  PREGOEIRO (A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO GRANDE/RS. 

 

 

REF.:  PREGÃO PRESENCIAL  Nº 009/2022 

PROCESSO LICITATÓRIO FMS Nº 019/2022 

DATA DA SESSÃO: 08/08/2022 

HORÁRIO: 07h50min 

                          

 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade 

empresária, com matriz estabelecida na Avenida Pastor 

Mart in Luther King JR.,  n.º 126, Bloco 10 –  ALA A; Sala 401, 

Del Cast i lho, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n.º 35.820.448/0001-36, e f i l ia l  local izada na rua. Albano 

Schimdt, 2859, bairro Boa vista, Joi nvi l le inscrita no CNPJ/MF 

nº 35.820.448/0107-94, doravante denominada “WHITE 

MARTINS”, vem, tempestivamente, por seu representante 

legal abaixo assinado, com fundamento no mandamento 

constante do item 9.1 do edital ,  apresentar:  

 

IMPUGNAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTOS 

 

ao edital  do pregão em referência , pelas razões fát icas, 

técnicas e jur ídicas a seguir  del ineadas, tendo em vista os 

vícios ver if icados no edital,  que se não sanados poderão 

contaminar os atos sucessivos e, consequentemente, o 

processo poderá ter sua nul idade decretada até mesmo 

perante o Judic iár io.     

I  –  DA TEMPESTIVIDADE  

Primeiramente, deve-se atentar para a tempestiv idade da presente 

impugnação, conforme exposto no Subitem 9.1 do Edita l,  abaixo transcr ito:  

9.1. Até dois dias antes da data f ixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa f ís ica ou jur íd ica poderá impugnar 

este edital,  mediante protocolo na Prefeitura Munic ipal de 

Lajeado Grande.  (gri fos nossos)  

Desse modo, em conformidade com o previsto n os §§1º e 2º, do art igo 41,  

da Lei 8.666/93, têm-se que, para impugnar um edital  de l ic itação por 
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i rregular idade em sua apl icação, o pedido deve ser protocolado em até 5 (cinco) 

dias úte is antes da data f ixada para a abertura dos envelopes de habi l i tação, 

motivo pelo qual entende-se que é tempest iva a presente impugnação, inexist indo 

óbice para conhecimento e anál ise quanto ao mérito.  

I I  –  MOTIVOS QUE ENSEJARAM A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO: 

A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura do processo l ic itatório 

em referência, que tem por OBJETO o “Registro de Preços para futura e eventual  

aquis ição de oxigênio medicinal,  para uso junto a Unidade Básica de Saúde de 

Lajeado Grande, na quantidade est imada consta nte do ANEXO II  –  Relação de 

Itens”  e,  na condição de interessada em part icipar da disputa para o atendimento 

deste objeto, anal isou os termos do edital .   

Após acurada leitura, foram ident if icadas exigências que necessitam ser 

revistas para que os atos do processo ocorram de acordo com a lei.  

I I I  –  DA NECESSIDADE DE REAJUSTE DOS PRAZOS ESTABELECIDOS: 

Com base em minuciosa leitura real izada do Edital  e seus anexos, restou 

verif icado que, caso a Administração Públ ica constate irregularidade em algum 

item do pedido, o prazo para sua subst itu ição será  “imediato” ,  conforme previsto 

no “ I tem 5.2,  da Cláusula 5 –  Cri tér ios de Aceitação do Objeto ”,  do Termo de 

Referência, destacado a seguir:  

 

Além disso,  a Administração Públ ica foi  omissa ao não est ipular  um prazo 

para a t roca dos equipamentos do fornecedor atual.  
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Desse modo, a f im de garantir  o cumprimento mais seguro e ef icaz das 

obrigações, impõe-se a alteração dos respectivos prazos, adotando-se lapso 

temporal mais extenso, preciso e razoável –  o qual  sugere-se que seja: 

•  Subst itu ição dos equipamentos em caso de irregularidade : 48 horas;  

•  Colocação dos novos c i l indros/concentradores: 30 dias. 

Reitera-se, que a exigência das obr igações em prazo menor do que o 

sugerido pode vir a restr ingir o caráter competit ivo da l ic itação, pois muitas 

empresas deixar iam de part icipar ante a impossib i l idade de fornecer os produtos 

e real izar a troca da base atual .  

O objet ivo da l ic itação não é el iminar os interessados em part icipar do 

certame, impondo empecilhos à sua part icipação, e sim escolher aquele que 

apresentar a melhor proposta técnica e f inanceira.  

Outrossim, a manutenção dessa exigência, que se mostra desarrazoada, 

fere os princíp ios que regem os procedimentos l ic itatórios, em especia l os da 

razoabil idade e ef iciência. Dessa forma, somente através da di lação do prazo para 

cumprimento das obrigações expostas acima, é q ue a Administração Públ ica 

poderá alcançar legalmente os princíp ios constitucionais dos quais não pode se 

esquivar.   

IV -  NECESSÁRIO DESMEMBRAMENTO DOS CONCENTRADORES PREVISTOS NO 

“ ITEM 4 DO LOTE 1”  OBJETO DO EDITAL:  

Dentre as condições previstas para o fornecimento dos gases, se inserem 

os itens dispostos no "Lote 1”.  Entretanto, conforme pode se depreender da 

imagem abaixo ret irada do edital em comento, é necessário o desmembramento 

do “ I tem 4 –  Concentradores de Oxigênio”,  senão vejamos:  
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 Nesse sent ido, oportuno esclarecer que, em se tratando de concentradores 

de oxigênio, há uma certa variação entre os diversos fornecedores do mercado, 

sendo que,  da forma como está sendo exig ida, a Administração acaba restr ingindo 

o caráter competit ivo da l ic itação, ainda que não seja sua intenção, pois pode 

ocorrer que o part icipante não tenha como fornecer os ci l indros de oxigênio  e os 

referidos concentradores em conjunto no mesmo lote.  

Isso posto, não havendo impedimento técnico , a WHITE MARTINS pugna 

que esta Administração desmembre o lote em dois.  

Caso ainda assim V.Sa. decida por manter os itens no mesmo lote, a WHITE 

MARTINS pede que seja apresentado parecer técnico hábi l  a just i f icar tal m edida, 

que se conf igura restr it iva e, portanto, não encontra espeque legal.  

É conveniente lembrar que a inclusão de cláusulas restr it ivas em edita is de 

l ic itações públicas é repudiada até mesmo por nossa Carta Magna, que assim 

preconiza:  

Art.  37 - A administração públ ica direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distr ito Federal e dos 

Munic ípios obedecerá aos princípios de legal idade, 

impessoal idade, moral idade, publ icidade e ef iciência e, 

também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda 

Const itucional nº 19,  de 1998).  

 

( . . .)  

 

XXI -  ressalvados os casos especif icados na legis lação, as 

obras, serviços, compras e a l ienações serão contratados 

mediante processo de l ic itação públ ica que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efet ivas da proposta, nos termos da 
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le i,  o qual somente permit irá as ex igências de quali f icação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obr igações. (Regulamento)  

 

Como já deve ser de Vosso conhecer, que a Lei Federal nº 8.666/93 também 

veda a inclusão de exigências desnecessárias em editais de l ic itações públ icas,  

senão vejamos:  

“Art.  3 o  -  A l ic itação dest ina-se a garantir  a observância do 

princípio const itucional  da isonomia, a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional  sustentável  e será processada e 

julgada em estr ita conformidade com os pr incíp ios básicos da 

legal idade, da impessoalidade, da moral idade, da ig ualdade, 

da publ icidade, da probidade administrat iva, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objet ivo e dos que 

lhes são correlatos. (Redação dada pela Lei nº  12.349, de 

2010 –  Regulamento)   

 

§1 o  É vedado aos agentes públ icos:  

 

I  -  admit ir,  prever, inc luir  ou tolerar,  nos atos de convocação, 

c láusulas ou condições que comprometam, restr injam ou 

frustrem o seu caráter compet it ivo , inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

dist inções em razão da natural idade, da sede ou domicí l io  dos 

l ic itantes ou de qualquer outra c ircunstância impert inente ou 

irrelevante para o específ ico objeto do contrato, ressalvado o 

disposto nos §§ 5 o  a 12 deste art igo e no art.  3 o  da Lei  

no  8.248,  de 23 de outubro de 1991;  (Redação dada pela Lei 

nº 12.349, de 2010)” (gri fos nossos)  

Por derradeiro, não se identif ica uma just i f icat iva plausíve l para exigir que 

os concentradores de oxigênio sejam fornecidos por um único part icipante da 

l ic itação, uma vez que independem do fornecimento dos ci l indros de oxigênio , 

também inseridos no “ lote 1”,   const itu indo tal medida uma barreira a um dos 

principais objet ivos da l ic itação que é a seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração, fundamento este em que se embasa a WHITE MARTINS, para 

requerer compreensão e bom senso de V.Sa. na apreciação e deferimento do  

incluso pedido. 

V - DAS DISPOSIÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS:  

a) QUANTO AOS ACESSÓRIOS E DESCARTÁVEIS:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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O edita l não se faz c laro quanto a quant idade e a per iodicidade de troca do 

fornecimento de Acessório/Descartáveis (regulador, cânula,  m áscara CPAP e 

etc). 

Portanto, sol icitamos que seja esclarecido quanto aos descartáveis e suas 

especif icações,  tendo em vista que tal informação é fundamental para que os 

l ic itantes tenham a segurança necessária para preparar suas propostas, a f im de 

garantir  o fornecimento na forma e nos quantitat ivos adequados.   

b) QUANTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CONCENTRADORES: 

Conforme se verif ica da leitura do edita l ,  a  Administração públ ica não 

estabelece as informações técnicas dos concentradores de oxigênio.  

Assim, a f im de garantir  a entrega segura e ef icaz dos gases e 

equipamentos,  se faz necessária a apresentação das informações precisas do 

produto, de forma que as empresas não encontrem dif iculdades no fornecimento , 

conforme disposto abaixo:  

1)  Voltagem: 110 ou 220 volts;  

2)  Vazão de oxigênio;  

3)  Pressão de saída;  

4)  Concentração do oxigênio . 

Verif ica-se, desse modo, que, caso  a vencedora não seja a atual 

fornecedora, a ausência destas informações trarão grandes dúvidas a mesma, a 

deixando indecisa e com sérios problemas de programação, af inal ,  é impossível  a 

criação e execução de um cronograma plausíve l para atender, em tempo razoável, 

as sol icitações feitas no Edital ora impugnado.  

C) QUANTO AO NÚMERO DE PACIENTES:  

Em complementação, destaca-se o fato de que a Administração Pública 

refere a quantidade de 24 concentradores de oxigênio na tabela constante na 

“Cláusula 3 –  Da Descrição, Quant itat ivo e Unidade ”,  entretanto, não esclarece 

se a empresa deverá entregar os produtos no domicí l io  d os pacientes,  bem como 
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quais ser iam os endereços destes, para que a empresa possa considerar nas 

despesas a logíst ica necessária para atendimento . 

Desse modo, é imperioso que tais informações sejam especif icadas no 

edital,  a f im de que  sejam devidamente cumpridas pelos part icipantes.  

VI -  PEDIDO: 

Ante o exposto, pugna a WHITE MARTINS:  

a)  Pelo recebimento, apreciação e integral deferimento da presente 

impugnação, para que, no mérito, os pedidos ora formulados sejam atendidos ; 

b)  Na hipótese de os pedidos ora formulados serem indeferidos, que seja 

emit ido parecer técnico fundamentando seu indeferimento.  

Nestes termos, p. Deferimento  e Esclarecimento. 

 

Joinvi l le,  03 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Claudinei Moises 
Gerente Executivo Unidade Negócios – SC 
RG: 72990838 SSP/SC / CPF: 180.801.908-36 
E-mail: claudinei.moises@linde.com 
Tel: +55 (41) 3641-7009 / Cel: +55 (41) 99119-0392 
White Martins Gases Industriais Ltda. 

 

mailto:claudinei.moises@linde.com

