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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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 06/04/2017 às 11h33min, 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 não 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. Diante do exposto, a presente petição será 
respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 21.7 do edital: 
 

21.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
DOS FATOS 
 
Insurge-se a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA alegando: 
 
1) “que o instrumento convocatório foi omisso quanto a requisito legal, necessário e indispensável ás 

empresas de gases medicinais em não exigir a Autorização de Funcionamento (AFE)...como 
determina a RDC’ S 09 e 69 da ANVISA...A administração deve exigir a apresentação do Certificado 
de Boas Praticas, com requisito de habilitação sob pena de violar  o principio da reserva 
legal...Inclusão do Alvará Sanitário...o Alvará Sanitário é um documento de apresentação obrigatória 
por exigência legal, imprescindível para comprovar que as licitantes tem autorização para exercer as 
atividades sob regime da Vigilância Sanitária...Sendo assim, a exigência da Licença Sanitária como 
requisito de habilitação, não é uma opção, mas obrigação legal consoante determina as RDC’S 09 e 
69 da ANVISA...O objeto do certame trata de comercialização de gases medicinais, o que é de 
extrema importância no presente caso, devendo ser realizado com mais o segurança possível ao 
interesse público e com respaldo da legislação vigente...portanto, deve ser incluída no rol da 
habilitação do edital...” 
 

2) “atualização eventuais por atraso no pagamento...o edital foi omisso quanto a ponto obrigatório, 
dentre os quais, o que se refere ás compensações financeiras e penalizações, por eventuais 
atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos”  

 
DO PEDIDO 
 
Por este motivo, requer que seja visto os vícios constantes no edital que seja concedido o feito 
suspensivo a peça após o seu recebimento.  
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DO JULGAMENTO DO MÉRITO 
 
Em primeiro lugar, esclarecemos que as especificações e exigências técnicas foram elaboradas com 
base no Termo de Referência, encaminhado à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, bem como, 
de instruções internas, definidas com o intuito de estabelecer rotinas de trabalho padronizadas, visando 
atender ao interesse público e aos dispostos na legislação pertinente. 
 
Os quesitos técnicos da presente impugnação foram encaminhados 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 AS EXIGÊNCIAS DE AUTORIZAÇÃO DE 

FUNCIONAMENTO – AFE; CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO; ALVARÁ 
SANITÁRIO 
 

Em analise do questionamento apontado, identificamos nos dispositivos que tratam a matéria, no que se 
refere as exigência relativas à: Autorização de Funcionamento – AFE; Certificado de Boas Práticas 
de Fabricação; Alvará Sanitário, que houve omissão no edital e seus anexos em atender a tal 
exigência, conforme prevista em RDC especifica da ANVISA, devidamente demonstrada pela empresa 
impugnante. Diante disso, informamos que passaremos a efetuar a correção, exigindo-se: a Autorização 
de Funcionamento – AFE; o Certificado de Boas Práticas de Fabricação; o Alvará Sanitário: 
 
A Pregoeira informa que esta Administração Publica Municipal, esta inteiramente atenta aos princípios 
que privilegia a transparência do certame, garantindo a plena observância dos princípios da igualdade, 
impessoalidade, publicidade, moralidade e probidade administrativa, preceitua que o julgamento das 
propostas seja o mais objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipuladas. Isso 
sem contar a necessidade de perpetuação de tal vinculação durante toda a execução do contrato. 
 
Esclarecemos que as informações referentes a pagamentos estão disponível no item 16 do edital. 
 
DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, na melhor doutrina e 
nos dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu não conhecer da impugnação 
apresentada pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, para no 
mérito, acatar como pedido de esclarecimento, incluindo novas exigências técnicas no edital, bem como, 
adiando a data de Abertura das propostas para o dia 20/04/2017 as 09h. 
 
 

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