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PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 

 

ILMO SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, 

 

           REF.: PREGÃO ELETRÔNICO  N° 037/2020 

                     PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL N° 314/2020 

   

                                             Abertura do certame: 10/12/2020 ÀS 10h00min. 

 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA., sociedade empresária, com sede estabelecida na Av Morumbi, 8234 -                 

3.andar, Santo Amaro, São Paulo/SP, CEP 04703-901, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 00.331.788/0001-19, e com                

filial estabelecida naAv. Presidente Wilson, 5.874, Vila Carioca, São Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º                

00.331.788/0023-24, doravante denominada IMPUGNANTE,vem, mui respeitosamente, perante V.Sa., com fulcro          

no artigo 41 da Lei 8.666/93, apresentar a presente IMPUGNAÇÃO ao edital convocatório, pelas razões de fato e                   

de direito a seguir expostas. 

 

Tem a presente licitação como objeto a AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE OXIGÊNIO                  

MEDICINAL HOSPITALAR.  

 

Com a finalidade de cumprir, de forma integral, ao que dispõe os princípios e normas que regem o                  

processo licitatório, a IMPUGNANTE vem, através desta, requerer ao (a) Ilmo (a) pregoeiro (a), que avalie esta                 

peça de impugnação e consequentemente reavalie o presente edital convocatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

 



     
   

 
 
 
 
     

 
 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 

A IMPUGNANTE eleva sua consideração a esta Douta Comissão de Licitação e esclarece que o               

objetivo desta impugnação ao edital da licitação em referência não é o de procrastinar o bom e regular andamento                   

do processo, mas sim evidenciar a esta Nobre Comissão os pontos que necessitam ser revistos, pois se mantidos                  

provocarão a violação dos princípios e regras que regulam o processo licitatório, de forma especial, o Princípio da                  

Competitividade e o da Economicidade.  

 

 

II.  TEMPESTIVIDADE 

 

Conforme o Decreto N° 10.024, de 20 de Setembro de 2019, art. 24, apresentamos o pedido de                 

impugnação a seguir: 

 

 

 

Diante do exposto, a empresa IMPUGNANTE apresenta sua peça impugnatória na data de 07 de                  

dezembro de 2020, sendo que a data do certame é dia 10 de dezembro de 2020, ou seja 03 dias úteis                             

anteriores à data do certame. Portanto, a peça impugnatória merece ser reconhecida como tempestiva de modo                

que passamos as  razões de fato e de direito a seguir expostas. 
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“Decreto N° 10.024, de 20 de Setembro de 2019 

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a                

contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da                

dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

Art. 24. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na                

forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela                

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado do data                   

de recebimento da impugnação. 

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo                 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.                  

(g/n) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103866/lei-n-8-666-de-21-de-junho-de-1993#art-41


     
   

 
 
 
 
     

 
 

III.   DA INEXEQUIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL. 

 

Em se tratando de licitações é essencial evitar entendimentos inadequados e diversos quanto aos termos               

do edital e seus anexos, que possam resultar em propostas desconformes com as condições indispensáveis para                

a Administração, desnivelando a disputa em prejuízo à saudável Competição e as condições de Isonomia entre os                 

diversos participantes, com a finalidade de se obter a oferta mais vantajosa. 

 

Ensina o eminente Administrativista Hely Lopes Meirelles [Licitação e contrato administrativo. 12. Ed. São              

Paulo: Malheiros, 1999. P.112]: 

 

 

 

E ele continua: 

 

 

 

Desta forma, faz-se imperiosa a análise dos pontos abaixo apresentados, por constituírem fatores             

impeditivos para a formulação de propostas.  

 

 

a) QUANTO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 

 

“ANEXO II 

1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

  (...) 

1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e                 

respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que              

alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a                  

executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser             

apresentados em nome de ambas,simultaneamente.”  

 

 

Da análise do subitem 1.7. do Anexo II do edital verifica-se a exigência de para os documentos de                  

habilitação não deverão estar em nome do licitante e não se aceitará que alguns documentos se refiram à matriz e                    

outros à filial. 
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“o objeto da licitação é a própria razão de ser do procedimento seletivo destinado à escolha de                 

quem irá firmar contrato com a Administração; se ficar indefinido ou mal caracterizado passará para               

o contrato com o mesmo vício, dificultando ou até mesmo impedindo a sua execução.”(g/n) 

“A definição do objeto da licitação, é, pois condição de legitimidade da licitação, sem a qual não                 

pode prosperar o procedimento licitatório, qualquer que seja a modalidade de licitação. É assim              

porque sem ela torna-se inviável a formulação das ofertas, bem como o seu julgamento, e               

irrealizável o contrato subsequente.”(g/n) 



     
   

 
 
 
 
     

 
 

Considerando que sendo os serviços prestados pela filial, os documentos à serem apresentados deverão              

ter o CNPJ filial participante, vimos questionar: 

 

● Sendo a licitante participante a executora dos serviços, deverão ser apresentados os            

documentos referente à Habilitação, tanto em nome da Matriz quanto da filial participante? 

 

● Não serão aceitos somente os documentos habilitatórios da filial participante? 

 

 

Insurge-se a LICITANTE contra a exigência de apresentação dos referidos documentos relativos ao             

estabelecimento Matriz (SEDE) da licitante. 

 

Dependendo da finalidade para qual é empregado, o termo “matriz” ou “sede” pode-se gerar diversos               

entendimentos, razão pela qual necessita-se de maior detalhamento sobre qual pessoa jurídica que ele referencia. 

 

Como forma de ilustrar esta variação do sentido do vocábulo “sede”, no campo de atuação das Ciências                 

Contábeis, seu sentido representa a matriz de uma pessoa jurídica, ou seja, a sede é aquela que dirige as demais                    

empresas que são as filiais, sucursais ou agências. 

 

Do ponto de vista das Ciências Jurídicas, a sede representaria o lugar escolhido pelos controladores da                

pessoa jurídica no qual ela pode ser demandada para o cumprimento de suas obrigações, podendo ser tanto uma                  

matriz como uma filial. 

 

Considerando que as filiais podem vir a participar de licitações públicas; 

 

Considerando ainda que, por força do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, as regras              

estabelecidas no edital vinculam tanto as participantes quanto a Administração. 

 

Com base no exposto, a LICITANTE sugere a retificação do referido subitem do edital, para que ele altere                  

a exigência de apresentação de documentos habilitatórios somente em relação ao estabelecimento que               

efetivamente estará participando da licitação e em relação a matriz, somente quanto aos documentos cuja                             

natureza jurídica o são emitidos. 

 

 

IV. DA CONCLUSÃO. 

 

Face o exposto, concluímos que o presente edital não atende a legislação pertinente, por conter vícios                

que o torna nulo para o fim que se destina, solicitamos seja reformado, sendo que tais modificações afetam                  

diretamente a formulação das propostas, e por este motivo deve ser reaberto o prazo inicialmente estabelecido,                

em cumprimento ao §4° do Artigo 21 da Lei nº 8.666/93. 
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“...§4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto               

original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,         

a alteração não afetar a formulação das propostas:” (g/n) 

 

 

Lembramos por oportuno o que apregoa o Mestre Hely Lopes Meirelles: 

 

 

“é nulo o edital omisso ou errôneo em pontos essenciais, ou que contenha condições              

discriminatórias ou preferenciais, que afastem determinados interessados e favoreçam outros.          

Isto ocorre quando a descrição do objeto da licitação é tendenciosa, conduzindo a licitante              

certo e determinado, sob falsa aparência de uma convocação igualitária. (g/n) 

 

 

V. DO PEDIDO. 

 

Aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, esta IMPUGNANTE requer, com supedâneo             

na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações vigentes, o recebimento,                

análise e a admissão desta peça, para que o ato convocatório seja retificado nos assuntos ora impugnados, ou                  

ainda, como pedido de esclarecimentos, se o caso, até mesmo em razão de sua tempestividade, bem como que                  

sejam acolhidos os argumentos e requerimentos nela expostos, sem exceção, como medida de bom senso e                

totalmente em acordo com as normativas emitidas pelos órgãos governamentais e de saúde e com os princípios                 

administrativos previstos em nosso ordenamento jurídico.  

 

Caso não entenda pela adequação do edital, pugna-se pela emissão de parecer, informando quais os               

fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro. 

 

Por fim, reputando o aqui exposto solicitado como de substancial mister para o correto desenvolvimento               

do credenciamento, aguardamos um pronunciamento por parte de V.S.as, com a brevidade que o assunto exige. 

 

Termos em que pede recebimento, análise e elucidação das dúvidas. 

São Paulo (SP), 07 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. 

Elisângela de Carvalho 

Especialista em Licitações  
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AIR LIQUIDE BRASIL tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AIR LIQUIDE BRASIL a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/05/2020 18:19:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AIR LIQUIDE BRASIL ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1514343

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/05/2021 15:26:23 (hora local).

¹Código de Autenticação Digital: 122510605201519440335-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.
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a01058b8a82360294b76ba481bd4fc1668d8 
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