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DESPACHO FUNDAMENTADO 
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2018-PMI  

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2017. 

 
ASSUNTO: Manifestação ao pedido de   impugnação   do   Edital   feito   pela   empresa 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. 

 

Trata-se de Pedido de Impugnação encaminhado pela empresa WHITE MARTINS 

GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 24.380.578/0001-

89, pessoa jurídica de direito privado, sede inscrita no CNPJ sob o n.° 12.401.269/0001-69, com 

sede na Rodovia BR 101 Sul, nº 3333, Km 17, Bloco 3, Prazeres, Joabatão dos Guararape e 

Filial inscrita no CNPJ sob o n.° 24.380.578/0032-85 na Av. Francisco Sá2776, Jacareacanga, 

Fortaleza, CE,  ao  Edital  do Pregão Presencial SRP  Nº 0 0 4 /2018, REGISTRO DE PREÇOS 

PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 

GASOSO, para suprir a demanda do hospital municipal e das unidades básicas de saúde do 

Município de Igarapé – Açu. 

 

1- DAS ALEGAÇÕES 
 

No prazo legal a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA 

apresentou as pedido de impugnação, no dia 25/01/2018, portanto tempestivamente.  

 

O referido pedido de impugnação ao edital alega em síntese que: 

I) Solicita esclarecimento da vigência do contrato; 

II) Prazo de entrega dos produtos em apenas 2 dias; 

III) Omissão no edital de Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle; 

IV) Omissão no edital da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), emitida pela 

ANVISA; 

V) Requer que seja concedido efeito suspensivo a peça após o seu recebimento e que seja 

julgado Procedente a impugnação. 

 

2- DA DECISÃO 
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Dada a tempestividade da impugnação, esta Pregoeira, analisando as razões 

apresentadas pela impugnante, passa ao mérito.  

Cabe-nos esclarecer que o instrumento convocatório não menciona a vigência do contrato 

no item 13.4 do edital, pois trata-se de Pregão para Registro de Preços, portanto a administração 

não tem obrigação de contratar, e caso venha a contratar poderá faze-la á qualquer tempo dentro 

da vigência de 12 (doze) meses da Ata de Registro de Preços. 

A definição do objeto da licitação pública e as suas especificidades dentre elas o prazo 

de entrega dos produtos ou execução dos serviços são eminentemente discricionárias, a qual 

compete ao agente administrativo, no âmbito de avaliar o que o interesse público demanda obter 

mediante contrato para desenvolver satisfatoriamente as suas atividades administrativas. Não 

sendo, portanto, definição de especificações técnicas de competência do pregoeiro, ou seja, cabe 

ao agente público por meio de sua área técnica neste caso a Secretaria Municipal de Saúde a 

elaboração do Pedido de Bens e Serviços, Termo de Referência, além de demais documentos 

necessários, informar ao setor competente qual a sua real necessidade. Tendo em vista trata-se de 

um medicamento de uso diário nas atividades do hospital municipal onde não poderá em 

hipótese alguma haver interrupção no fornecimento podendo a ausência do medicamento 

pacientes e usuários vir a óbito. 

Quanto aos prazos de entrega, de 02 dias, nos parece um prazo razoável para um item de 

fundamental importância que pode determinar a vida ou a morte de pacientes. Portanto, o prazo 

não é uma questão de mera liberalidade ou capricho da Administração, mas de vital importância 

para os pacientes que depende do medicamento. Portanto, o prazo de 02 (dois) é bastante 

razoável, considerando a essencialidade do produto e, também, uma forma de garantir que os 

interesses particulares da empresa não venham a prevalecer nem sucumbir aos superiores 

interesses e necessidades da coletividade.  

Portanto decidimos por manter inalterados os itens por serem necessários o fornecimento 

do item no prazo estipulados de forma a não trazer nenhum prejuízo a saúde pública dos pacientes 

e usuários do Sistema Único de Saúde. Em face do exposto, pela leitura dos termos convocatórios, 

pode-se concluir que esta Administração, por intermédio da Pregoeira, buscou confeccionar um 

edital com base no termo de referência elaborado, o qual definiu de maneira precisa o que 

realmente contempla o interesse público e de conformidade com os ditames legais, buscando a 

proposta mais vantajosa sem, contudo, se descuidar da garantia do princípio da competitividade 
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no universo de participantes do processo licitatório, preservado portanto, o referido interesse 

público. 

Quanto a não exigência no edital do Certificado de boas práticas e Autorização de 

Funcionamento (AFE), ao contrario do que afirma a impugnante a Autorização de Funcionamento 

está sendo exigida no item 8.6.2 do edital “Autorização de funcionamento expedida pela 

ANVISA;”. 

Quanto ao Certificado de boas práticas a Secretaria Municipal de Saúde decidiu pela não 

inclusão da referida documentação em edital, haja vista que não se trata de documentação 

obrigatório para processo licitatório conforme preconiza o Art. 30 da Lei 8.666/93 e 10.520/2002, 

além da Autorização de funcionamento expedida pela ANVISA, suprir a necessidade de controle 

de qualidade e segurança dos Produtos/ Serviços a serem entregues. 

Sobre a exigência do Certificado de boas práticas o que diz o Acordão do Tribunal de 

Contas da União  

Pregão para registro de preços: 1 – A exigência de certificado de 

boas práticas de fabricação não se coaduna com os requisitos de 

habilitação previstos na Lei 8.666/1993 

Em face de representação, o Tribunal tomou conhecimento de potenciais 

irregularidades no Pregão nº 208/2010, realizado pelo Ministério da 

Saúde – MS, para registro de preços, e cujo objeto consistiu na aquisição 

de kits de testes de quantificação de RNA viral do HIV-1, em tempo real, 

no total de 1.008.000 unidades, a serem distribuídos para as 79 unidades 

que compõem a Rede Nacional de Laboratórios (com previsão de mais 

quatro a serem instaladas), em todos os estados da Federação. Dentre 

tais irregularidades, constou exigência, para o fim de qualificação 

técnica, de certificado de boas práticas de fabricação, o qual, na visão 

da representante, estaria em contrariedade à ordem jurídica. Para o 

relator, assistiria razão à representante, em razão da ausência de previsão 

legal para a exigência em questão. Para ele, “o art. 30 da Lei nº 8.666/93 

enumera os documentos que poderão ser exigidos para fim de 

comprovação da qualificação técnica, entre os quais não se incluem 

certificados de qualidade”. Assim, não haveria sido observado o 

princípio da legalidade. Além disso, ainda para o relator, “ainda que se 

considerasse legal a exigência supra, ela não atenderia, no caso concreto, 

ao princípio da proporcionalidade, não se revelando, na espécie, 

indispensável à garantia do cumprimento das obrigações a serem 

assumidas perante o Ministério da Saúde”. Por conseguinte, votou, e o 

Plenário aprovou, por que se determinasse ao Ministério da Saúde a 
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exclusão do edital do Pregão nº 208/2010 da exigência do certificado de 

boas práticas de fabricação, por absoluta falta de amparo legal, bem 

como por não se mostrar indispensável à garantia do cumprimento das 

obrigações a serem pactuadas. Acórdão n.º 392/2011-Plenário, TC-

033.876/2010-0, rel. Min. José Jorge, 16.02.2011. 

Em consulta ao site da Anvisa no seguinte link 

http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/empresas/cbpf/informacoes-gerais, informa 

que o Certificado de Boas Práticas não é obrigatório para o regular funcionamento das empresas. 

 

 

3- DA CONCLUSÃO 

 

Desse modo, por todo o exposto, esta Pregoeira decide CONHECER a impugnação, 

mas lhe provimento, MANTENDIO INTEGRALMENTE OS ITENS CONSTANTES NO 

EDITAL DO PREGÃO SRP  Nº 004/2018. 

 
  

 

TATIANE PILONETTO 

PREGOEIRA  

PORT. Nº 192/2017- GP/ PMI 
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