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RESPOSTA AOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO 
PROCESSO 120/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO 103/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 094/2021 

 

DAS PRELIMINARES: 

1. Trata-se da resposta aos pedidos de impugnação do edital de licitação, a ser realizado na modalidade 

pregão eletrônico, de número 094/2021, cujo objeto é o 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, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência.  

 

2. Os pedidos, foram interpostos pela empresa IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.129.036/0001-03, e pela empresa WHITE 

MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

35.820.448/0001-36.  

 

 

DAS FORMALIDADES E TEMPESTIVIDADE: 

3. Em primeiro momento, é necessário observar se o pedido de impugnação foi apresentado na forma e 

prazo exigido no instrumento convocatório: 

 

18.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

compras@carandaí.mg.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da 

Prefeitura de Carandaí Praça Barão de Santa Cecília, 68 – Centro Carandaí/MG - 

CEP 36280-000 Fone: (32) 3361-1177 Atendimento: 09:00 às 11:00 horas e 13:00 às 

17:00 horas, Departamento de Compras e Licitações. 

 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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18.3 – Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis 

contados da data de recebimento da impugnação. 

 

4. Dessa forma, considerando que o certame está marcado para ocorrer no dia 19/11/2021 e os pedidos 

de impugnação os pedidos de impugnação foram apresentados na data de 16/11/2021, via e-mail, ambos 

encontram-se TEMPESTIVOS. 

 

 

DOS QUESTIONAMENTOS 

5. A empresa IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, questionou a seguinte exigência editalícia:  

 

11.18 – Autorização de funcionamento de empresa – AFE, para os itens 1, 2 emitida 

pela ANVISA conforme resolução RDC nº 69 de 2008, RDC n° 70 de 2008 e RDC n° 

9 de 2010; que dispõe sobre as empresas fabricantes e envasadoras de gases 

medicinais; 

 

Em síntese, a empresa alega que essa exigência contraria as determinações legais da ANVISA, e restringe a 

competitividade do certame, impossibilitando que empresas que não são fabricantes e envasadoras concorram no 

certame. 

 

6. Por sua vez, a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA questiona um trecho da 

especificação do objeto, abaixo transcrito, alegando que com sua inserção há fuga do objeto a ser 

licitado: 

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 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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com reposições de lâmpadas, sensores de iluminação e fiações. Esta exigência 

visa manter estes espaços com iluminação automática, quando necessária, 

para manobras dos operadores.” (grifo questionados). 

 

7. Também questiona a empresa o trecho do objeto “Ressalta-se que os cilindros de oxigênio gasoso e 

o gás deverão ser incluídos no preço do item, sem nenhum custo adicional”, pedindo maiores 

informações. 

 

DA ANÁLISE 

8. Quanto ao questionamento da empresa IGAR, entendemos ser adequado a alteração editalícia para 

adequar o edital ao regramento próprio e, principalmente, não limitar a competição do certame. 

 

9. Em relação ao questionamento da empresa WHITE MARTINS, também entendemos ser razoável a 

alteração, uma vez que os pontos questionados fogem do objeto licitado, ou seja, fornecimento de 

oxigênio gasoso medicinal. De outra forma, a manutenção dessa exigência poderia levar a uma limitação 

no corpo de possíveis licitantes. 

 

10. Por fim, quanto à dúvida da empresa WHITE MARTINS, quanto aos cilindros, informamos que estes 

serão fornecidos, dentro do preço já ofertado, ou seja, sem pagamento adicional. Trata-se de cilindros 

utilizados por pacientes que fazem o tratamento em domicílio.  

 

DA CONCLUSÃO: 

11. Diante o exposto, dou procedência aos questionamentos já explicitados acima, alterando o edital na 

seguinte forma: 

O item 11.18, da documentação de habilitação, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

11.18 - Autorização de funcionamento de empresa – AFE, para os itens 1, 2 emitida 

pela ANVISA conforme resolução RDC nº 69 de 2008, RDC n° 70 de 2008 e RDC n° 

http://www.carandai.mg.gov.br/
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9 de 2010; que dispõe sobre as empresas fabricantes e OU envasadoras de gases 

medicinais; 

11.18.1 – Quanto à documentação do item 11.18, serão aceitos também do fabricante 

e ou envasador detentor da marca ofertada na proposta de preço.  

 

Exclui-se o trecho abaixo tachado, em todas as suas ocorrências do edital: 

 

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. 

 

12. Tendo em vista as alterações necessárias, remarca-se o processo licitatório, por força §4º, IV, art.21 

da Lei Federal 8.666/1993. Dessa forma, as novas datas serão: 

 

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08h00mim do dia 29/11/2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 29/11/2021. 

 

Nada mais havendo a tratar, 

 

Carandaí, 17 de novembro de 2021. 

 

Gustavo Franco dos Santos 
Pregoeiro 

http://www.carandai.mg.gov.br/

