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Prefeitura Municipal de  
Simões Filho publica: 

 Decisão de Impugnações ao Edital - Pregão Presencial N. 004/2016
Processo Administrativo N. 9954/2015 – Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de oxigênio e gás medicinal, locação de
tanques e cilindros, manutenção preventiva e corretiva em módulo de
vácuo (central de geração de vácuo), em postos de consumo de gás
medicinal, com fornecimento de conexão para os postos de oxigênio
para atender às necessidades da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA24HORAS).
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PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 9954/2015 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

Após a publicação do aviso de licitação relativo ao Pregão Presencial n. 004/2016, cujo 

objeto é contratação de empresa para fornecimento de oxigênio e gás medicinal, 

locação de tanques e cilindros, manutenção preventiva e corretiva em módulo de 

vácuo (central de geração de vácuo), em postos de consumo de gás medicinal, com 

fornecimento de conexão para os postos de oxigênio para atender às necessidades da 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA24HORAS), foram recebidas impugnações ao 

instrumento convocatório. 

Os expedientes foram tempestivamente manejados por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 

(proc. N. 1298/2016, 17/02/2016) e MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A 

(proc. N. 1360/2016, 18/02/2016). Intempestivamente foi apresentada a impugnação 

por LINDE GASES LTDA (proc. N. 1405/2016, 22/02/2016).  

Em linhas gerais, os impugnantes sustentam a distorção entre o quantitativo 

licitado e a demanda da Unidade de Pronto Atendimento (AIR LIQUIDE); ausência 

de cláusulas obrigatórias no edital; e, prejuízo à competitividade com o 

agrupamento de todo o objeto em lote único – menor preço global (WHITE 

MARTINS E LINDE GASES). 

Decido. 

1. Ainda na fase interna, especificamente no momento de avaliação da minuta que

lhe fora encaminhada por esta Comissão, o Procurador Geral do Município 

proferiu despacho nos autos do processo em epígrafe no qual aventou a 

possibilidade de prejuízo à competitividade no certame em razão do critério de 

julgamento esposado que implicaria em reunião em um único lote de objetos 
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distintos, ressalvando, contudo, a apresentação de justificativa razoável por 

parte da Secretaria solicitante. 

2. Instada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Saúde o fez através da

Diretora Unidade de Pronto Atendimento (UPA24H) argumentou que a 

contratação de uma empresa reduz os riscos da operação, cujo desempenho 

envolve o manuseio de válvulas e lacres, buscando, destarte, minimizar o risco 

de explosões e vazamentos durante a execução do contrato; mitigando ainda a 

possibilidade de danos patrimoniais por manuseio incorreto dos equipamentos.  

3. De fato, analisando meticulosamente os riscos envolvidos no desempenho das

atividades licitadas e considerando a necessidade de garantir o máximo de 

segurança a todos os envolvidos, mostra-se mais prudente que o objeto seja 

adjudicado e os serviços prestados por um só especialista. 

4. Devolvidos os autos à PGM com a manifestação ofertada pela Secretaria de

Saúde, entendeu o Procurador estar superada a ausência de justificativa para 

realização da licitação conforme critério de classificação de menor preço global. 

Na ocasião, citou o seguinte precedente: 

“Sobre a matéria, o Tribunal fixou o entendimento de que é 
inadmissível a locação de equipamentos com fornecimento de 
material, por caracterizar licitação casada, conforme se depreende 
dos termos da Decisão nº 8967/1997, inciso III, vedando, de 
conformidade com os princípios fundamentais da Igualdade e 
Competitividade, bem assim com as disposições contidas nos arts. 3º, 
§1º, I, e 23, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que os serviços de locação de
máquinas copiadoras e o fornecimento de insumos básicos (cilindro, 
toner, revelador, papel de impressão, etc...) sejam licitados 
separadamente, ressalvados os casos em que houver motivos de 
natureza técnica ou econômica, devidamente comprovados, que 
justifiquem a não adoção de tal procedimento.” (Processo 782/2003 – 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS) 

5. Assim, ao final, verificando que o edital e seus anexos encontram-se em

conformidade com o art. 40, da Lei Federal 8.666/1993, ofertou parecer pela 
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legalidade do instrumento convocatório e autorizou a deflagração da fase 

externa. 

6. Deste modo, fica claro que os objetos das impugnações foram previa e

amplamente discutidos no âmbito da administração, sejam eles referentes ao 

critério de julgamento ou às clausulas e disposições obrigatórias, até fosse ao 

final reconhecida a sua legalidade, pelo que se nega provimento as 

impugnações agitadas.  

7. Todavia, há que se destacar que a impugnação manejada por AIR LIQUIDE

provocou a revisão de quantitativos a serem licitados, culminando com o 

redimensionamento relativo ao item 4 (oxigênio Gasoso Medicinal), de modo 

que o quantitativo mensal passa a ser 1.200m³ (mil e duzentos metros 

cúbicos).  

8. Assim sendo, republicamos o edital do Pregão Presencial n. 004/2016 com a

necessária correção, devolvendo-se o prazo de 8 (oito) dias úteis para a sua 

abertura.   

Simões Filho, 30 de março de 2016. 

Ademilson Neves S. Junior 

Pregoeiro   
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