
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 341/2020 
PREGÃO (ELETRÓNICO) Nº 037/2020 
EDITAL Nº 062/2020 

RESPOSTA Ã IMPUGNAÇÃO 

Ref.: Impugnação ao Edital objeto Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de 
Oxigênio Medicinal Hospitalar pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 

Trata o presente, de pedido de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, à 
realizar-se em 15/10/2020, recebido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio em 09/10/2020, que impugna 
o Edital em especial no que se refere à descrição e capacidade de volumétrica de cada item a ser 
adquirido, interposta pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ Nº 42.799.163/0001-26. 
O mesmo foi imediatamente encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista os 
questionamentos de ordem técnica, sob o qual passamos a nos posicionar. 

DA IMPUGNAÇÃO 
Em síntese, a empresa impugna o edital, relativo aos seguintes itens: a) da previsão da 

capacidade fixa para os cilindros requisitados — que segundo a visão da impugnante, causaria à 
competividade do processo licitatório; b) em relação à nomenclatura dos cilindros: T, White Med, 
PP, G e Q — seriam nomenclaturas utilizadas por uma única empresa fornecedora, o que restringiria 
também & competividade; e) ausência da capacidade volumétrica dos cilindros — para os itens 02, 03 
e 04 não consta no Termo de Referência a capacidade em M3 de cada cilindro e somente as 
nomenclaturas citadas acima, o que torna diflcultoso a elaboração da proposta pela licitante; d) 
unidade de medida adotada para aquisição dos gases — & impugnante alega que a unidade de medida 
correta para os cilindros seria M3 e não UNIDADE, como foi realizado no Termo de Referência, 
devido à uma padronização no mercado referente à comercialização de gases e atendimento à 
legislação tributária. 

DA ADMISSIBILIDADE 
Cabe ressaltar que a referida impugnação foi realizada de forma tempestiva, obedecendo ao 

prazo estabelecido, até 03 (três) dias úteis antes da data designada para abertura da sessão, subscrita 
por representante habilitado por meio de procuração e obedeceu a forma de envio presente no item 
17.8.1 do Edital. 

DO MÉRITO 
Em análise do mérito quanto aos pontos levantados pelo interessado, adicionado à análise 

realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme entendimento deste subscritor, tem-se as 
seguintes considerações e entendimentos: 

&) Em que pese às razões despendidas na impugnação, elas deverão ser parcialmente 
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acolhidas, tendo em vista a busca da maior competitividade à disputa, retificando os pontos que 
podem trazer restrição à competição. Desta forma tem-se o seguinte entendimento: 
1 — Em relação à capacidade volumétrica dos cilindros ser flxa: entende-se que a capacidade 
volumétrica dos cilindros deve respeitar o solicitado em sua capacidade mínima, entendendo desta 
forma uma possível variação da capacidade para mais; 
2 — Em relação à nomenclatura utilizada: entende—se que as nomenclaturas utilizadas poderão 
constar no termo de Referência para cada item, porém deverão ser utilizadas como referência, 
ficando a determinação do tipo cilindro atrelado à capacidade em Mª; 
3 — Em relação à capacidade em M3 dos itens 02, 03 e 04: foi informado pela Secretaria Municipal 
de Saúde a informação solicitada, a qual deverá constar na descrição de cada item; 
4 — Em relação à unidade de medida adotada para os cilindros: entende-se que não há restrição na 
exigência do cilindro em UNIDADE, como pode ser observado nas notas fiscais de fornecedores 
anteriores da Prefeitura Municipal de Potim, que hora traziam a unidade M3 e em outra a unidade 
UNID, bem como a utilização da unidade M3 não traria nenhum ônus à Administração. 

b) Sendo assim, altera-se o descritivo dos itens, acrescentando as informações recebidas da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme tabela abaixo: 

[TEM , , , , ' ' DESCRIÇÃO , ' ; ,, ' HNID. QUANT. 
01 OXIGÉNIO MEDICINAL— CILINDRO CAPACIDADE MÍNIMA 10 Mª - REF. T V . Mª 1.500 

02 OXIGÉNIO MEDICINAL — CILINDRO CAPACIDADE MÍNIMA 0,6 Mª . REF. WHITE MED Mª 100 

03 OXIGÉ'NIO MEDICINAL _ CILINDRO CAPACIDADE MÍNIMA 2,0 Mª - REF. CIL pp Mª 100 

04 OXIGÉNIO MEDICINAL — CILINDRO CAPACIDADE MÍNIMA 1,0 Mª — REF. CIL G Mª 100 

05 OXIGÉNIO MEDICINAL— CILINDRO CAPACIDADE MÍNIMA 3,5 Mª - REF. CIL Q Mª 150 

CONCLUSÃO 
O Pregoeiro, pelas razões de fatos e direitos aduzidas, após análise da impugnação 

pretendida, decidi pelo acolhimento da mesma, e no mérito decide dar provimento parcial à 
impugnação apresentada pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, alterando assim a descrição 
dos itens & serrem licitados e encaminha o processo à autoridade superior conforme a legislação. 

DESPACHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
A Sra. Secretária de Administração, Raphaela C. P. Abrantes, após análise, entende pelo 

DEFERIMENTO parcial da impugnação interposta pela empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, 
pelas razões de fatos e direitos acima aduzidas, ratificando o entendimento do Pregoeiro e 
determinando que se realize as alterações necessárias à republicação do Edital. 

WW 
André LuÍs Soares de Oliveira 

Pregoeiro 

Potim, 26 de novembro de 2020. 
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