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PROCESSO DE COMPRA N° 07/2019 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL RP FMS Nº 04/2019 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO  

 

 Vistos, etc. 

 

 Trata-se de impugnação administrativa apresentada pela empresa AIR 

LIQUIDE BRASIL LTDA.  

 

A alegação da impugnante é que o edital de licitação modalidade Pregão 

Presencial RP FMS nº 04/2019, cujo objeto é o registro de preço para possível 

contratação de empresa para locação, instalação e manutenção de máquinas de oxigênio 

para oxigenoterapia domiciliar, deixou de exigir o documento de registro na Anvisa dos 

equipamentos, da ilegalidade de cobrança de certificado de boas práticas de fabricação, 

inexequibilidade de formulação e apresentação das propostas pelas empresas, falta de 

especificação necessária do objeto e do prazo de entrega exíguo. 

 

Requer, ao final, a Administração Pública, para que seja acatado o pedido, 

retificando do processo licitatório para que não haja restrição de competitividade.  

 

 É o breve relatório do pedido apresentado.  

 

 Inicialmente cumpre ser destacado, que esta Administração está sempre em 

busca do cumprimento da estrita legalidade, exercendo suas funções com vistas a todos 

os demais princípios que norteiam a atividade pública de administração.  

 

 Com relação ao pedido apresentado, verifica-se que é tempestivo, tendo em vista 

que a sessão seria realizada na data de 01/07/2019, e o prazo para impugnações é de até 

2 (dois) dias anteriores, sendo que o pedido foi apresentado em data de 27/06/2019, via 

correio eletrônico.  

  

 A presente licitação foi elaborada pela modalidade Pregão Presencial, dessa 

forma é regida pela lei 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93. 

 

  Com relação ao primeiro item impugnado pela empresa, alega a ausência de 

pedido de registro expedido pela Anvisa dos equipamentos a serem utilizados pela 

empresa contratada para cumprimento do objeto. 

 

 Em análise detalhada às legislações pertinentes (Lei nº 6.360/76 e Lei nº 

9.782/99), nota-se que medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e correlatos, 

cosméticos, saneantes e outros ficam sujeitos às normas da Vigilância Sanitária, ou seja, 

devem ser aprovadas pelo Ministério da Saúde. 
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 Diante disso, com a finalidade de contratação de empresa que possua material 

aprovado pelo Ministério da Saúde, com certificado expedido pela Anvisa para garantir 

a segurança e qualidade do material, imperiosa é a necessidade de solicitar o registro 

dos equipamentos, o qual é expedido pela Anvisa.  

 

 Ainda, alega que é ilegal a exigência de documento que comprove as boas 

práticas de fabricação, pois não é documento pertencente ao rol elencado no art. 30 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

 Conforme se extrai da leitura do art. 30 da Lei nº 8.666/93, o qual determina 

taxativamente quais os documentos que podem ser solicitados para que a empresa 

comprove sua capacidade técnica para execução do objeto licitado, não há a descrição 

de documento de boas práticas de fabricação. 

 

 Isso quer dizer que sua exigência para comprovação de qualificação técnica fere 

o disposto na Constituição Federal, art. 5, II, onde estabelece que ninguém é obrigado a 

fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. 

 

 Portanto, ante ao que determina a Constituição Federal, assim como o princípio 

da Legalidade da Administração Pública, onde deve fazer/exigir somente o que estiver 

em lei, ilegal é a exigência do edital em solicitar a apresentação de documento que 

comprove boas práticas de fabricação, pois tal pedido não está elencado no rol do art. 30 

da Lei nº 8.666/93.  

  

Mais a mais, argumenta que no objeto do edital de licitação há a omissão quanto 

á ausência de capacidade dos cilindros backup, o que frustra o caráter competitivo da 

licitação. Também é omisso quanto à solicitação de recargas em cilindros backup do 

concentrador de oxigênio e dos acessórios necessários para o funcionamento dos 

concentradores de oxigênio. 

 

Pois bem, nota-se pelos argumentos da impugnante que o edital em seu anexo 

“D” é deficiente em alguns aspectos, deixando vaga certas informações, constituindo 

fato impeditivo para formulação da proposta pelos interessados e podendo causar 

futuros prejuízos para a Administração pública.  

 

A vista disso, imperioso que o objeto do presente processo licitatório seja revisto 

e corrigido nas omissões elencadas pela impugnante, a fim de que haja a participação de 

interessados, a possibilidade de entrega do objeto e a melhor contratação para a 

Administração para não causar prejuízo ao erário público. 

 

Por fim, quanto à entrega dos equipamentos, alega que o prazo é inexequível, 

pois há diversos processos internos nas empresas, assim como deve ser considerada a 

distância da sede e a logística de entrega para que o item chegue à secretaria. 

 

Considerando o princípio da proporcionalidade, razão assiste o impugnante, pois 

se sabe que assim que é recebido o pedido pela empresa há trâmites internos, assim 

como a logística que devem ser observados e realizados. Por isso, o prazo para a entrega 

do objeto deve ser revisto. 
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DECISÃO 

  

Diante de todo o exposto, decido pelo conhecimento do pedido apresentado, 

vez que tempestivo, dando-lhe provimento no mérito, devendo o presente processo 

licitatório ser revogado pelos motivos expostos, a fim de buscar a correta contratação e 

de se evitar danos ao erário público.  

 

 Referida decisão será publicada no site da Prefeitura e no DOM SC.  

   

Coronel Freitas – SC, 16 de julho de 2019. 

 

 

ISAURA CANDIDA PROVIN  

Prefeita Municipal em exercício 

 


