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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO N.º 006/2017 (PRESENCIAL) – COSEL/SESAU 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio, ar comprimido e gazes 
medicinais, incluindo transporte, instalação, conexão dos cilindros às centrais de suprimentos e/ou 
reguladores de pressão e locação de cilindros, visando dar assistência aos pacientes do município de 
Camaçari, Bahia. 
 
RECORRENTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 
 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 05/04/2017 às 11h47min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, a Pregoeira ressalta que ora impugnante atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública, uma vez que foram apresentados os documentos que 
comprovem a relação entre a pessoa que subscreve ante a empresa. 
 
 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA alegando: 
 
1) “a exigência de registro/responsável técnico perante ao CREA não encontram em conformidade 

com a atividade contemplada no objeto licitado, que abrange, tão somente, o fornecimento de gases 
medicinais em cilindros, ou seja, em seu escopo não compreende a instalação/manutenção de 
tanques criogênicos ou de centrais de ar comprimido e vácuo, apenas a entrega de cilindros 
contendo os respectivos gases...assim que, inobstante a ausência de atividade do ramo da 
engenharia em seu escopo, o edital trouxe a exigência de registro junto ao CREA, o que é 
demasiada excessiva...sobre a exigência de registro ou inscrição da licitante e do responsável 
técnico no CREA/BA da região da sede da licitante...dependendo da finalidade para a qual é 
empregado, o termo “sede” pode gerar entendimentos, razão pela qual necessita de maior 
detalhamento sobre a qual pessoa jurídica que ele referencia...a alínea “a1” do item 9.2.3 do ato 
convocatório possibilita com que as empresas registradas no CREA de outras jurisdições realize o 
visto ou assinatura pelo CREA da Bahia...contudo, não estabelece em que momento as empresas 
deverão visar os seus registros, se para a habilitação ou para assinatura do contrato” 

 
2) “da exigência de comprovação de possui em seu quadro permanente profissional engenheiro ou 

técnico de segurança do trabalho...ainda no que tange as exigências constantes do item 9.2.3 do 
edital, insere-se a exigência de comprovação da licitante possuir ao menos 01 profissional 
engenheiro ou técnico de segurança do trabalho em seu quadro permanente para atuação como 
responsável técnico...ocorre que de acordo com as normas regulamentares (NRs) do Ministério do 
trabalho, para que uma empresa tenha obrigação de possuir Engenheiro ou técnico de segurança 
do trabalho em seu quadro permanente, ela deve estar enquadrada nos requisitos das referidas 
(NRs), de acordo com o numero de funcionários em seu quadro pessoal e do grau permanente” 
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3) “da exigência de certificado de vistorias das instalações da licitante expedido pelo corpo de 
bombeiros...o instrumento convocatório estabelece ainda que as empresas, deverão apresentar...”d) 
Certificado de vistorias das instalações da licitante, expedido pelo corpo de bombeiros”...ocorre que 
esta exigência não encontra em lei, sendo portanto, excessiva...considerando que o rol de 
documentos contemplados no art.30 da Lei nº 8.666/93 é taxativo, não admitindo, portanto, 
interpretação diversa daquelas legalmente previstas” 
 

4) “da exigência de conexão dos cilindros as centrais de suprimentos e/ou reguladores de pressão...o 
edital em vários dispositivos, traz a exigência de que a contratada deverá realizar a conexão dos 
cilindros as centrais de suprimentos e/ou reguladores de pressão...a exigência para que a 
Contratada se responsabilize pela conexão dos cilindros as centrais de suprimentos poderá ser 
suprimida pela capacitação de representante da Contratada para desempenho de tal atividade, na 
forma prevista no iten 6 do ato convocatório o qual acima colacionado?...importante frisar que o 
fornecimento não tem obrigação de efetuar as instalações dos cilindros no cliente, tampouco 
fornecer ferramentas para isso...é necessário esclarecer que os funcionários que realizam a entrega 
dos produtos em seus respectivos cilindros são profissionais contratados para realizar tão somente 
a troca dos cilindros” 

 
5) “da restrição de competitividade provocada pela previsão de capacidades fixas para os 

cilindros...não há qualquer impedimento técnico que justifique a fixação da capacidade de cilindros, 
já que produto fornecido através de um cilindro de 1m³ poderá também ser fornecido em cilindro de 
2m³, sem que isso prejudiquem as atividades e órgãos” 

 
6) “o dispositivo do edital...faz referência ao “Contrato de Comprovação de capacidade técnico-

operacional” e na sequência exige atestados de capacidade técnica...o dispositivo do edital...exige 
que as licitantes apresentem atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos 
contratos?” 

 
 
DO PEDIDO 
 
Por este motivo, requer “que o ato convocatório seja retificado nos assuntos ora impugnado”.  
 
 
DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Em primeiro lugar, esclarecemos que as especificações, detalhamentos e exigências técnicas do serviço 
a serem licitados são definidos e encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo 
pelo qual, a presente impugnação foi encaminhada ao Departamento de Média e Alta Complexidade da 
Secretária da Saúde (SESAU) do Município de Camaçari, para avaliação da impugnação.  
 
Pela Responsável da área técnica da SESAU foi respondido: 
 
1) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO A EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CREA DA 

SEDE DA LICITANTE E VISTO DO CREA/BA 
 

Após pesquisas/consultas aos atos emitidos pelas entidades de classe, constatamos que estes estão em 
fase de organização de consenso sobre qual ou quais categorias são responsáveis pela fiscalização da 
atividade descrita no objeto do Edital, PP 006.2017. Identificamos a atuação dos conselhos de Farmácia, 
Química e Engenharia e Agronomia, inclusive normatizadas por resoluções emitidas pelos respectivos 
órgãos.  
 
Diante do exposto, ficam alteradas as seguintes exigências: 
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Onde se lê: 
 
a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA/BA, da região da sede da Licitante, que comprove atividade relacionada com o 
objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do objeto social compatível com o objeto 
desta licitação. 

 
a.1) No caso de registro/inscrição em outra jurisdição, o comprovante de registro/inscrição na 

entidade profissional competente deverá ser visado e assinado pelo CREA/BA. 
 

a.2) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato 
que inabilitará todas as envolvida. 

 
Leia-se: 
 
a) Registro ou inscrição da licitante e do Responsável Técnico no Conselho de Classe compatível com 

a atividade relacionada com o objeto desta licitação. 
 

a.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato 
que inabilitará todas as envolvida. 

 
 
Ademais, acrescenta-se ao item “OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA” do Termo de Referência, a 
seguinte exigência: 
 
“A CONTRATADA deverá atender ao disposto nas legislações da Entidade de Classe a qual está 
registrada, devendo providenciar toda documentação/vistos necessários a execução dos serviços 
prestados no local, inclusive quanto emissão de documentos de anotação/responsabilidade técnica.” 
 
Retira-se do edital e seus anexos a redação “Certificado de Anotação de Função Técnica – CAFT, 
expedido pelo Conselho Regional Química com indicação do responsável técnico pela empresa 
proponente”; 
 
 
2) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO A EXIGÊNCIA DE RESPONSÁVEL 

TECNICO, ENGENHEIRO QUÍMICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA OU TÉCNICO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO  
 

Ficam alteradas as seguintes exigências: 
 
Onde se lê: 

 
a) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

pelo menos 01 (um) profissional de nível superior na área de Engenharia Química e 01 (um) 
Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente reconhecida pela entidade 
profissional competente, para atuar como Responsável Técnico de suas respectivas áreas, numa 
das formas a seguir: 
 
b.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
 
b.2)  Contrato Social, Estatuto Social ou ato Constitutivo, no caso de sócio; 
 
b.3) Contrato de Prestação de Serviço com data de assinatura anterior a data de abertura das 

propostas, devidamente registrado em cartório. 
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b.4) Termo de compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de 

responsabilidade técnica do serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante vencedora, 
devidamente registrada no cartório em data anterior à data de abertura dos envelopes da 
licitação 

 
Leia-se: 
 
b) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 

pelo menos 01 (um) farmacêutico ou profissional da área de Química, devidamente reconhecida 
pela entidade profissional competente e 01 (um) Engenheiro ou Técnico de Segurança do Trabalho, 
para atuarem como Responsáveis Técnicos de suas respectivas áreas 
 
b.1) A comprovação do vinculo profissional far-se-á numa das formas a seguir: 
 

b.1.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 
 
b.1.2) Contrato Social, Estatuto Social ou ato Constitutivo, no caso de sócio; 
 
b.1.3) Contrato de Prestação de Serviço com data de assinatura anterior a data de abertura 

das propostas, devidamente registrado em cartório. 
 
b.1.4) Termo de compromisso assinado pelo profissional, no sentido de aceitação de 

responsabilidade técnica do serviço, no caso da empresa vir a ser a licitante 
vencedora, devidamente registrada no cartório em data anterior à data de abertura 
dos envelopes da licitação 

 
b.2) A comprovação da formação do(s) responsável(is) técnico(s) se fará mediante apresentação 

de registro na respectiva entidade ou Diploma/Certificado de conclusão de curso emitido por 
Instituição reconhecida/autorizada pelo MEC. 

 
b.3) As empresas dispensadas da obrigatoriedade de possuir profissional(is) responsável(is) 

técnico(s) pela área de segurança do trabalho, conforme determina a Portaria 3214/1978, 
emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego –MTE , regulamentada pela NR4, deverão 
apresentar Declaração informando a condição pela qual está dispensada. 

 
 
3) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO A EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE 

VISTORIA CORPO DE BOMBEIROS 
 
Em busca de preservar os interesses da administração pública, mais especificamente no que diz respeito 
à segurança para aquisição do serviço licitado, identificamos ser de extrema necessidade atender a tal 
requisito previsto em legislação especial em vigor, que trata da matéria, conforme possibilita a lei 
8.666/93, em seu Art.30, Inc. IV. Entendendo aqui, que a dimensão interpretativa a ser alcançada é de 
preservação e cautela, em busca de segurança que resguarde os interesses da administração publica, 
em conformidade com as leis que regem a matéria.  
 
Diante disso, a administração resolve manter a exigência impugnada, respaldada nas legislações a 
seguir: 
 

LEI 8666 
 
“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(...) 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso.” 
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RDC 32/2011 - ANVISA 
 
Art. 3º A empresa ou o estabelecimento fabricante/envasador de gases medicinais deve 
possuir infraestrutura adequada, adotar procedimentos administrativos e comprovar 
capacidade técnico-operacional para a fabricação e controle de gases medicinais com 
qualidade, segurança e eficácia, devendo possuir: 
 
I – autorização ou licença de órgãos competentes para funcionamento, referente à 
localização, à proteção ambiental e à segurança das instalações; 

 
 

DECRETO Nº 16.302/2015 – GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
 

Art. 1º - Este Decreto regulamenta as disposições fixadas na Lei nº 12.929, de 27 de 
dezembro de 2013, que estabelece normas e medidas de segurança contra incêndio e pânico 
nas edificações, estruturas e áreas de risco no Estado da Bahia.  
 
Parágrafo único - Submetem-se às medidas de segurança contra incêndio e pânico as 
edificações públicas e privadas, as estruturas, as áreas de riscos e de aglomeração de 
público, assim como toda a realização de eventos programados, conforme definições 
constantes neste Decreto. 
(...) 
Art. 3º - Para fins deste Decreto, consideram-se: 
(...) 
IX - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB: é o documento emitido pelo CBMBA 
certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra 
incêndio e pânico, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um 
período de revalidação;  
(...) 
Art. 13 - O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB será expedido pelo Corpo de 
Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA, desde que as edificações, estruturas e as áreas de 
risco vistoriadas estejam com suas medidas de segurança contra incêndio e pânico 
executadas de acordo com a legislação vigente. 
(...) 
§ 4º - O AVCB terá prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data da sua  
expedição. 
(...) 
Art. 17 - Serão objetos de análise por Comissão Técnica os casos que necessitem de 
soluções técnicas diversas daquelas previstas neste Decreto, bem como as edificações, 
estruturas e áreas de risco, cuja ocupação ou uso não se encontre entre aquelas 
relacionadas na Tabela 1, constante no Anexo Único deste Decreto. 
 
Art. 18 - As edificações com área construída inferior a 100m² (cem metros quadrados) que 
sejam enquadradas no risco tipo “A” ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de 
Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA, nos termos de Instrução Técnica do Corpo de 
Bombeiros - IT específica sobre Projeto Técnico Simplificado, sujeitas, neste caso, a ações 
permanentes educativas e preventivas. 
 
 

ANEXO ÚNICO 
TABELA 1 

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES, ESTRUTURAS E ÁREAS DE RISCO QUANTO À 
OCUPAÇÃO 

 
Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

M Especial M-2 
Líquido ou gás 
inflamáveis ou 
combustíveis 

Edificação destinada a produção, 
manipulação, armazenamento e 
distribuição de líquidos ou gases 

inflamáveis ou combustíveis 
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4) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO A CONEXÃO DOS CILINDROS 
 
Será retirada a exigência “A CONTRATADA será responsável por efetuar a conexão dos cilindros às 
centrais de suprimentos e/ou reguladores de pressão” constante no item 10 “CONDIÇÕES GERAIS 
PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO”. 
 
Retificam-se as seguintes informações: 
 
Onde se lê: 
 
“capacitar 01 (um) representante de cada unidade de saúde, designada pela CONTRATANTE, para 
efetuar a conexão dos cilindros as centrais de suprimento e/ou reguladores de pressão. A empresa 
deverá emitir o certificado de capacitação à contratante, dos servidores treinados; 
 
Leia-se: 
 
“capacitar no mínimo 01 (um) representante de cada unidade de saúde, designada pela 
CONTRATANTE, para efetuar a conexão dos cilindros as centrais de suprimento e/ou reguladores de 
pressão. A empresa deverá emitir o certificado de capacitação à contratante, dos servidores treinados”; 
 
E, onde se lê: 
 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio, ar comprimido e gases Medicinais, 
incluindo transporte, instalação, conexão dos cilindros às centrais de suprimentos e/ou reguladores de 
pressão e locação de cilindros, visando dar assistência aos pacientes do Município de Camaçari, Bahia. 
 
Leia-se: 
 
Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio, ar comprimido e gases Medicinais, 
e locação de cilindros, incluindo transporte, visando dar assistência aos pacientes do Município de 
Camaçari, Bahia. 
 
 
5) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO A CAPACIDADE FIXA 
 
A exigência da capacidade dos cilindros exigida no edital, não representa qualquer restrição e tampouco 
direcionamento do objeto, sendo que as capacidades previstas quanto aos itens de locação de cilindros, 
são exigências de capacidade mínimas. Portanto, variações aproximadas para capacidades maiores 
serão permitidas. Entretanto deverá ser preservado o atendimento das características, a quantidade 
solicitada e compatibilidade com os acessórios. 
 
 
6) CONSIDERANDO O QUESTIONAMENTO QUANTO A REDAÇÃO RELATIVA À EXGÊNCIA DE 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

Houve erro na fase de confecção do edital ficando a expressão “Contrato de” incorretamente. 
Aproveitamos para retificar também a redação referente ao atestado de capacidade técnica do 
responsável técnico.  
 
Onde se Lê: 
 
c) Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, conforme a seguir:  
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c.1) Contrato de Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado 
em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para 
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 
c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional do Engenheiro Químico: pelo menos 01 

(um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s) para atuar como responsável(is) 
técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na 
entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo Técnico – 
CAT; 

 
Leia-se:  
 
c) Apresentação de Atestado(s) de capacidade técnica, conforme a seguir:  

 
c.1) Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 

licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de 
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 
c.2) Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome 

do(s) profissional(is) (farmacêutico(a) ou pessoal habilitado na área de química), 
indicado(s) para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o 
objeto da licitação.  

 
 
DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SAÚDE, na melhor doutrina e 
nos dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, para no mérito, julgá-la como PROCEDENTE 
EM PARTE para modificar o Termo de Referência e como conseqüência, o edital da licitação em 
epígrafe. A data de abertura fica desde já marcada, conforme abaixo: 
 
Abertura 20/04/2017, às 09h00min 
 
 

É o parecer, SMJ. 
Camaçari, 07 de abril de 2017. 
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