
   

 

1 

 

 

ILMO (A) SR. (A) PREGOEIRO (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ – ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

             

                REF.:    PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2021 

                             PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2021 

                             PROCESSO Nº 0120/2021 

                             DATA DA SESSÃO: 19/11/2021 

                             HORÁRIO:09h00min 

 

 

 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade 

empresária, com matriz estabelecida no Rio de Janeiro/RJ, CNPJ/MF nº 

35.820.448/0001-36 e filial localizada em Belo Horizonte/MG  inscrita no 

CNPJ/MF nº 35.820.448/0030-70, doravante denominada “WHITE 

MARTINS”, vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo 

assinado, com fundamento no mandamento constante do item 18.2 do edital 

apresentar 

 

                        IMPUGNAÇÃO  

   

 

ao edital do pregão em referência, pelas razões fáticas, 

técnicas e jurídicas a seguir delineadas, tendo em vista os vícios verificados 

no edital, que se não sanados poderão contaminar os atos sucessivos e, 

consequentemente, o processo poderá ter sua nulidade decretada até 

mesmo perante o Judiciário. 
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I – MOTIVOS  QUE ENSEJARAM A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 

 

A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura do processo licitatório em 

referência, que tem por objeto  “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL COM 

COMODATO DOS CILINDROS, E OXIGÊNIO EM TANQUE CRIOGÊNICO PARA ATENDER O PRONTO 

ATENDIMENTO MUNICIPAL E O HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ COM 

COMODATO DO TANQUE, CENTRAIS DE ALARMES E CILINDROS RESERVAS” na condição de 

interessada em participar da disputa para o atendimento deste objeto, analisou os termos do 

edital. Após acurada leitura, foram identificadas exigências que necessitam ser revistas, para 

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

 

II – NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES EM LOCAIS DE ENTREGA DE GASES. 

 

O instrumento convocatório assim estabelece: 

 

“12.2. Será incluído neste contrato, as manutenções corretivas e preventivas 
dos tanques criogênicos e do painel de alarmes sem alteração no valor do 
oxigênio, tais como: válvulas de segurança, anéis de vedação, tudo para o 
perfeito funcionamento de toda estrutura. Será parte integrante deste processo 
as manutenções e instalações destinadas aos espaços dimensionados para os 
tanques criogênicos e central de alarmes, compondo as partes elétricas com 
reposição de lâmpadas, sensores de iluminação para acendimento automático 
noturno, mantendo os espaços dos tanques em condições seguras em horários 
noturnos para manobras dos operadores. Todas as adequações e instalações 
necessárias serão feitas pela contratada e as alterações não poderão 
comprometer o funcionamento da rede atualmente existente no local que 
deverá continuar funcionando com Rede Auxiliar.” (grifamos em amarelo) 

 

“12.4. Serão partes integrantes deste processo as manutenções: Preventivas e 
Corretivas. As Preventivas serão realizadas mensalmente com verificação de 
todos os componentes que fazem parte das estruturas dos tanques. As 
Corretivas ocorrerão através de contato via telefone ou e-mail realizados pelo 
Gestor do Contrato ou pelo servidor designado pelo Gestor, sempre que houver 
alguma irregularidade, seja por rompimento de válvulas de segurança, pressão 
elevada do tanque, etc. Serão contempladas, também, as manutenções em 
todos os sistemas de iluminação com reposições de lâmpadas, sensores de 
iluminação e fiações. Esta exigência visa manter estes espaços com iluminação 
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automática, quando necessária, para manobras dos operadores.” (grifamos em 
amarelo) 

 
 

Oportuno esclarecer que as empresas fornecedoras de gases não realizam adequação 

civil, elétrica e hidráulica dos locais onde os fornecimentos serão realizados, razão pela qual, 

pede-se que seja inserida no edital disposição atribuindo à Contratante a responsabilidade 

pela realização da adequação necessária nos locais em que os reservatórios da Contratada 

serão instalados, para que não reste dúvida quanto a tal responsabilidade ao longo da 

execução do contrato. 

 

 Também foge ao escopo do fornecimento de gases, a realização de manutenções em 

sistemas de iluminação com reposição de lâmpadas, sensores de iluminação e fiações. Tal 

responsabilidade deve ser atribuída à Contratante e não à Contratada. 

 

Esclareça-se que as empresas do ramos de gases possuem expertise apenas no 

fornecimentos dos produtos e na instalação dos equipamentos necessários para acondiciona-

los e não atuam na adequação de estruturas para instalação dos aludidos equipamentos. 

  

 Caso a Administração necessite que empresa realize instalação/manutenção em 

instalações/equipamentos já existentes, mister se faz instaurar processo licitatório para tal 

finalidade, vez que tal atividade não coaduna com a instalação de equipamentos para 

fornecimento de gases medicinais pelas empresas do ramo de gases. 

 

Consequentemente, pede-se a adequação do inteiro teor do disposto nas cláusulas 

12.2 e 12.4 para que a obrigação relacionada à manutenção/instalação destinados a espaços 

dimensionados, partes elétricas, sensores de iluminação, bem como todas as 

adequações/instalações necessárias sejam atribuídas à Contratante e não à Contratada. 
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III – FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO. 

 

 Após análise dos termos do edital, observou-se a seguinte previsão: 

 

“12.3.2. O Pronto Atendimento Municipal e o Hospital Municipal Santana de 
Carandaí disponibilizará a rede canalizada existente, sem os seguintes itens: 
tanques para o armazenamento dos oxigênios líquidos, cilindros de oxigênio 
10m3, as centrais de alarmes e as Redes Auxiliares. Todos estes itens e os 
demais que se fizerem necessários para o processo de fornecimento do 
oxigênio deverão ser fornecidos pela CONTRATADA em regime de comodato. 
Ressalta-se que os cilindros de oxigênio gasoso e o gás deverão ser incluídos 
no preço do item, sem custo adicional.” 

 

 Em atenção ao trecho sublinhado no dispositivo acima colacionado, a 

IMPUGNANTE pede que V.Sas. esclareçam o sentido do aludido trecho.  

 

1 – Pode-se entender que os cilindros de oxigênio gasoso referenciados no aludido trecho são 

os cilindros que deverão compor a central backup relativa ao item 1?  

 

2 – A Contratada deverá fornecer gás para a central backup do item 1 sem custo adicional para 

a Administração? 

 
 
IV – PEDIDO.  

  

 Por derradeiro, pugna a WHITE MARTINS: 

 

a) Pelo recebimento, apreciação e integral deferimento da presente 

impugnação, para que,  no mérito, todas as alterações aqui evidenciadas e 

esclarecimentos solicitados sejam atendidos. 
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b)  Na hipótese da pedido ora formulado ser indeferido, que seja emitido parecer 

técnico fundamentando seu indeferimento. 

 

 Nestes termos, p. Deferimento. 

 

                Belo Horizonte/MG, 16 de novembro de 2021. 

 


