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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
DECISÃO IMPUGNAÇÃO - PREGÃO 006-2019 - WHITE MARTINS - 29-01-2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço (recarga de oxigênio
medicinal/nitrogênio/dióxido de carbono) para atender as necessidades do HMTF, UMMI,
UPA, SAMU, ATENÇÃO BÁSICA E TRANSPORTE), neste município.
RECORRENTE – WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA,
INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº. 24.380.578/0004-21.
RECORRIDO – PREGOEIRO – DESIGNADO DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE
FREITAS-BAHIA
Protocolada em: 29/01/2019
1. PRELIMINARES
A RECORRENTE em 29/01/2019, interpôs pedido de impugnação do Edital do Pregão
Presencial/Registro de Preços n°. 006/2019.
2. RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
a. A empresa impugnante contesta especificamente que consta no Termo de
Referência a exigência de difícil ou mesmo impossível atendimento, quando
solicitado em caso de emergência atendimento técnico do prazo de 01 uma hora.
solicitando que seja alterado esse prazo para no mínimo 24 horas.
b. Alega a impugnante que o objeto restringe a participação, quando que o termo de
referência exige cilindros com capacidades específicas, vez que nem todos os
fornecedores de gás trabalham com cilindros contendo tais especificações, muito
embora possam atender em sua plenitude ao objeto licitado, com cilindros com
capacidade diferentes da exigida. Exigindo a flexibilização, permitindo o
acondicionamento dos gases em cilindros com capacidades aproximadas.
c. Exige ainda, que o julgamento dos preços deva ser do tipo “PREÇO GLOBAL”,
alegando que por se tratar de produtos de suporte a vida, a licitação POR ITEM,
abre a possibilidade de ter mais de um fornecedor para os mesmos produtos, vindo
a causar transtornos quanto ao futuro abastecimento.
3. PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer, seja retificado o edital, conforme os termos mencionados, no edital em comento
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com observância da legislação e conceitos regulamentadores aplicados de modo a garantir
a esta Administração Pública a proposta mais vantajosa e segura nos termos técnicos.
4. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida impugnação, ou seja,
apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.
Dessa forma, preceitua o título XVII, item n°.12.2 “Impugnação do edital – se protocolizado
até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas”.
O impugnante protocolizou em tempo hábil sua impugnação, portanto, merece ter seu
mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.
Quanto ao mérito, os argumentos levantados devem prosperar parcialmente, como restará
esclarecido nos tópicos seguintes.
I – TEMPO PARA O ATENDIMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA
A empresa impugnante contesta especificamente que consta no Termo de Referência a
exigência de difícil ou mesmo impossível atendimento, quando solicitado em caso de
emergência atendimento técnico do prazo de 01 uma hora.
Pois bem!
A municipalidade visando abranger ao máximo o número de participantes no certame
licitatório e em análise das ponderações efetuadas pela ora impugnante, seguindo ainda
pelo princípio da razoabilidade, resolve por atender ao solicitado, alterando o prazo para
atendimento em casos de situações de emergência para o prazo de no máximo 24 horas.
II – EXIGINDO A FLEXIBILIZAÇÃO, PERMITINDO O ACONDICIONAMENTO DOS
GASES EM CILINDROS COM CAPACIDADES APROXIMADAS.
Alega a impugnante que o objeto restringe a participação, quando que o termo de
referência exige cilindros com capacidades específicas, vez que nem todos os
fornecedores de gás trabalham com cilindros contendo tais especificações, muito embora
possam atender em sua plenitude ao objeto licitado, com cilindros com capacidade
diferentes da exigida. Solicitando a flexibilização, permitindo o acondicionamento dos
gases em cilindros com capacidades aproximadas.
O município de Teixeira de Freitas-BA, usando do poder de discricionariedade, sem
infringir qualquer lei, através de levantamento feito elaborado pelo corpo técnico que
compõe a Secretaria Municipal de Saúde, elaborou o Termo de Referência que compõe o
Pregão Presencial para ARP n°. 006/2019, com todas as informações necessárias para a
confecção da proposta financeira das licitantes interessadas.
Porém, após análise da peça impugnante e visando ampliar a competitividade e a
participação de possíveis interessados, tendo em vista ainda que após pesquisas,
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constatado que vários fornecedores de gás medicinal, trabalham com cilindros com
capacidades diversas, muito embora atendam em sua plenitude ao objeto licitado.
Diante de tais ponderações resolve o pregoeiro por acatar a solicitação da impugnante,
sem que haja prejuízos aos interessados na formulação de suas propostas e sem que haja
a necessidade de recontagem dos prazos para abertura de novo procedimento licitatório,
respeitando o que determina o art. 21, da Lei 8.6666/93, vez que não afetará na
formulação de suas propostas financeiras, o item n°.3, do Termo de Referência, passará a
conter a seguinte informação:
“* Em virtude da especificidade de cada fornecedor de gás medicinal, os volumes indicados
nestas colunas são valores de referência, sendo considerada para cada volume de cilindro
uma tolerância de +- 10% em relação ao volume especificado. Por exemplo, a
especificação de cilindros de 10m³ cobre a faixa de cilindros de 9 a 11 m³.”
d. III - EXIGÊNCIA DE JULGAMENTO POR “PREÇO GLOBAL”.
A empresa impugnante exige ainda, que o julgamento dos preços deva ser do tipo
“PREÇO GLOBAL”, alegando que por se tratar de produtos de suporte a vida, a licitação
POR ITEM, abre a possibilidade de ter mais de um fornecedor para os mesmos produtos,
vindo a causar transtornos quanto ao futuro abastecimento.
Pois bem!
Registra-se que a escolha da modalidade e o tipo de julgamento a ser efetuado o
procedimento licitatório cabe exclusivamente ao órgão licitante com seu poder de
discricionariedade, claro que seguindo ao que determina a legislação vigente, tal como a
Lei 8.666/93 e a Súmula n.º 247 do Tribunal de Contas da União.
Extraímos do da lei 8.666/93:
“§1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração
serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)”.
Na mesma toada, podemos verificar o que diz o TCU, na Súmula n.º 247:
“É obrigatória à admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia
de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.” (grifou-se).
Portanto, por se tratar de itens divisíveis e pretendendo uma maior competitividade e
visando uma maior economia é que se escolheu por julgar tal licitação por ITEM.
DA DECISÃO
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Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa – WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, para no mérito, DEFERIR parcialmente a
peça impugnante, alterando a peça editalícia, sem prejuízo para as licitantes quanto à
formulação de suas propostas financeiras, respeitando ainda o'que reza o Art. 21, § 4º da
Lei n°. 8.666/93, sem que haja a necessidade de recontagem dos prazos iniciais.
Teixeira de Freitas-BA, 29 de janeiro de 2019..
Alan Rodrigues Pereira - Pregoeiro - designado
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