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PROCESSO EXECUÇÃO N°.: 1475/2022-5 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2022 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo e 

ininterrupto de oxigênio gasoso em cilindros com a locação de cilindros para atender as 

Unidades de Saúde do Município de Rio Grande da Serra. 
 

IMPUGNANTE: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 

Trata o presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada contra os termos do Edital 

do Pregão Presencial n° 31/2022, recebida através de e-mail, às 12h 16 min. do dia 

30/09/2022. 

 

IMPUGNANTE: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 

Trata o presente de resposta à IMPUGNAÇÃO apresentada contra os termos do Edital 

do Pregão Presencial n° 31/2022, recebida através de e-mail, às 15h 33 min. do dia 

30/09/2022. 

 

 

1 - DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

 

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestividade, a 

inclusão de fundamentação e de pedido de reforma do instrumento convocatório. A Lei 

Federal nº 8.666/93, em seu artigo 41º determina:  

 
Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 

de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo 

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 

113. 

 

Essa mesma redação está prevista no item 8, do edital impugnado, que determina:  
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“8.2. As impugnações ao edital pelo cidadão serão recebidas 

em até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de abertura dos 

envelopes, mediante documento dirigido ao Pregoeiro com 

identificação do número do Processo e número do Pregão, 

devendo ser protocolado no Departamento de Compras, 

Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Rio Grande 

da Serra, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro – Rio 

Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 

09:00 às 16:00 horas. 

8.2.1. A Administração julgará e responderá à impugnação em 

até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 

1o do art. 113. 

 

8.3. As impugnações ao edital pelos licitantes serão recebidas 

em até 02 (dias) úteis anteriores à data de abertura dos 

envelopes para licitantes, mediante documento dirigido ao 

Pregoeiro com identificação do número do Processo e número 

do Pregão, devendo ser protocolado no Departamento de 

Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de 

Rio Grande da Serra, situado na Rua do Progresso, 700 – 

Centro – Rio Grande da Serra/ SP, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 09:00 às 16:00 horas. 

8.3.1. A Administração julgará e responderá à impugnação em 

até 01 (um) dia útil, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o 

do art. 113.” 

 

Dos referidos dispositivos, verifica-se que qualquer pessoa é parte legítima para 

peticionar e impugnar o edital de licitação. 

 

No caso em apreço, verifica-se que a sessão de abertura dos envelopes iria correr no 

dia 05/10/2022, conforme previsto no edital, sendo essa a data parâmetro para a contagem, 

retroativa, do prazo para se impugnar o edital. 

 

Os pedidos de impugnação foram recebidos no dia 30/09/2022, através de e-mail, 

portanto a referida impugnação foi realizada de forma intempestiva, encaminhada de modo 

diverso ao estabelecido no instrumento convocatório. 

 

Porém, para que não se alegue cerceamento do direito de defesa da impugnante ou 

iniba sua participação no certame, a Comissão analisou os pontos da impugnação. 

 

É importante registrar que esta licitação tem como fundamento a Lei 8.666/93 e visa 

principalmente o disposto no art. 3º: 

 
“... garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
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administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos”. 

 

Inicialmente, impõe-se assinalar que as cláusulas e exigências editalícias visam 

garantir satisfatoriamente a execução contratual. Relevante, pois, a forma de interpretação das 

normas disciplinadoras da licitação que serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

 

Para análise da questão é importante ter em mente que o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório deve ser analisado à luz de direitos constitucionalmente previstos, 

como o direito de petição, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Desta feita, é possível 

defender que a impugnação ao edital instrumentaliza o exercício do direito de petição junto ao 

poder público. Destarte, ao apreciar as peças impugnatórias, esta Administração tem o 

interesse em analisar as irregularidades ou falhas apontadas e promover as alterações naquilo 

que for pertinente, com vistas à observância aos princípios que norteiam os procedimentos das 

compras públicas. 

 

Ademais, observa-se a aplicação do princípio da autotutela que impõem à 

Administração o poder-dever de proceder à revisão de seus atos quanto a possíveis 

irregularidades. In casu, se a impugnação ao edital for procedente, é a Administração a maior 

interessada em tomar conhecimento dos fatos e apurar possíveis irregularidades. Superadas as 

preliminares em destaque, passa-se ao exame do mérito. 

 

Solicitamos a manifestação técnica da Secretária de Saúde, responsável pela 

elaboração do Termo de Referência, que manifestou discordância com os argumentos da 

impugnante, conforme segue: 
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Em face de todo o exposto, e considerando os pedidos formulados, em que pesem as 

alegações da impugnante, entende este Pregoeiro que estas não merecem prosperar, uma vez 

que referida exigência está devidamente justificada pela área solicitante. 

 

Por tudo isso, este Pregoeiro, decide não acatar as impugnações das empresas: AIR 

LIQUIDE BRASIL LTDA e SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES, mantendo-se as regras dispostas em Edital, sendo definido a nova data 

para a sessão pública no dia 18/11/2022 às 10:00hs.  

  

 

Rio Grande da Serra, 31 de outubro de 2022. 

 

 

Atenciosamente, 

  

 

Daniela Ap. F. Magalhães Terra 

Pregoeira 


