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

MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA – ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

 

 

   REF.:   PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

                                PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2021 

                DATA DA SESSÃO: 20/04/2021 

                HORÁRIO:13h30min 

                          

 

 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, sociedade empresária, 

com matriz estabelecida no de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

35.820.448/0001-36e filial localizada na Av. José Andraus Gassani, n° 1898 

Cidade Industrial - CEP 38402-900 Cidade: Uberlândia/MG, inscrita no 

CNPJ/MF nº 35.820.448/0039-09, doravante denominada “WHITE MARTINS”, 

vem, tempestivamente, por seu representante legal abaixo assinado, com 

fundamento no mandamento constante do item 3.4 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. 

 

    

I. MOTIVOS  QUE ENSEJARAM A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 
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A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura do processo licitatório em referência, que tem 

por OBJETO “A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RECARGA DE CILINDROS DE 

GASES MEDICINAIS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA USO NA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, 

AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS – UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE” e, 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. PRAZO DE ENTREGA EMERGENCIAL. 

 

Após leitura do edital, verifica-se o estabelecimento de prazo máximo de entrega dos 

produtos em até 02 (duas) horas, em se tratando de situações emergenciais, senão vejamos: 

 

“7.2. As recargas deverão ser feitas semanalmente de acordo com solicitação da 

Secretaria de Saúde e em caso de emergência no máximo 2 (duas) horas após a 

expedição da solicitação. A contratada deverá ceder em comodato no mínimo 50 

(cinquenta) cilindros.” (grifamos em amarelo) 

 

Ocorre que tal prazo é reduzido frente a complexidade do objeto, o que poderá impedir que 

empresas decidam por participar da licitação ante o risco de assumirem a entrega em prazo reduzido. 

 

             Convém reforçar que, o estabelecimento de prazo exíguo para atendimento pelas empresas 

influencia diretamente no número de participantes da licitação e nos preços ofertados, pois as 

empresas que se aventurarem a participar da licitação, assumindo o risco de atender a prazos 

reduzidos e insuficientes, certamente transferirão o custo deste risco para seus preços, não sendo 

medida satisfatória para os cofres públicos. 

 

            Junte-se ainda o fato de que a Administração deve agir com bom senso e razoabilidade no 

estabelecimento de prazos para atendimento pelas empresas, sendo este um fator que além de 

contribuir para o número de empresas participantes na licitação, contribui também para a 

vantajosidade dos preços ofertados, afinal de contas, a seleção da proposta mais vantajosa constitui 

um dos objetivos da licitação, senão vejamos: 

“Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 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 
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convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.      (Redação dada pela 

Lei nº 12.349, de 2010)     (Regulamento)      (Regulamento)     (Regulamento)” 

(grifamos) 

 Ante a clara vedação prevista na lei, não há possibilidade da Administração esquivar-se de 

seu cumprimento, devendo agir conforme determina o mandamento legal, por força do axioma que se 

extrai do Princípio da Legalidade Administrativa. 

Como leciona Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 

Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005.): 

“a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, 

em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem 

comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-

se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.  

 Em razão disto, a WHITE MARTINS pede o deferimento da presente impugnação para que, no 

mérito, o prazo exigido no edital seja alterado da seguinte forma: 

• Prazo exigido para entrega dos produtos em situações de emergência: no mínimo  de 04 

(quatro) horas a contar do recebimento da solicitação pela Contratada. 

III –RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

 

 No edital há a seguinte previsão 

 

“10.6. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 

prejuízos materiais ou pessoais causados por seus empregados, à contratante ou a terceiros, 

aplicando-se ao presente contrato a Lei nº 8.078 de 11/09/1990, em especial os art. 14 e 

20;” (grifamos em amarelo) 

 

 A cláusula acima estabelece que a Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos 

causados, sem ressalvar que tal responsabilidade somente poderá lhe ser imputada se os danos 

tiverem sido decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, conforme previsão do art. 70 

da Lei Federal nº. 8.666/93, que assim dispõe: 

 

“Art. 70.  O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7746.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7840.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7843.htm
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contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado.” 

 

 Nesse ínterim, pede-se que V.Sas. complementem a disposição do edital acima colacionada a 

fim de prever que tal responsabilidade por danos será restrita aos danos diretos oriundos da culpa ou 

dolo da Contratada e de seus prepostos na execução do contrato. 

 

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. 

 

b)  Na hipótese da pedido ora formulado ser indeferido, que seja emitido parecer técnico 

fundamentando seu indeferimento. 

 

Nestes termos, p. Deferimento. 

 

Uberlândia/MG, 12 de abril de 2021. 

 

 
________________________________________  

Demian Medeiros Pena 

RG MG 11158891 SP/MG - CPF 040.689.116-81 

Gerente de Negócios Licitatórios 

White Martins Gases Industriais Ltda. - Telefone: (31)98479-7423 

E-mail: demian.pena@linde.com 
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