
 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO SRP Nº 002/2022, APRESENTADO PELA EMPRESA WHITE 

MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 

 

Em virtude, do recurso apresentado no processo referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 

002/2022, cujo o objeto é o Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa 

para o serviço de recarga de oxigênio medicinal para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Colares/PA, enviado para o e-mail da Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de Colares/PA no dia 28 de março do ano corrente, este 

Setor, por meio deste, vem apresentar resposta à impugnação proposta. 

 

1. DAS PRELIMINARES 

 

A empresa White Martins Gases Industriais do Norte LTDA, inscrita no CNPJ nº 

34.597.9555/0013-23, apresentou impugnação ao edital do processo licitatório ora 

mencionado, dentro do prazo legal, assim sendo, a Comissão Permanente de Licitação 

recebeu a impugnação apresentada como tempestiva. 

 

2. DA IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa White Martins alega que detectou vício na composição do instrumento 

convocatório pertinente ao Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 pelas seguintes razões: a) 

contraste entre o prazo de entrega estabelecido no item 5.a do Termo de Referência (Anexo I) 

e no item 7.1.1.a da Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo II) e item 5.1.1.a da Minuta 

do Contrato (Anexo III); b) estipulação de licitação exclusiva para Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte nos itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 

3. DO PEDIDO 

Requer a impugnante: 

3.1. Que a impugnação apresentada seja julgada procedente. 

 

4. DA ANÁLISE  

 

Passamos a analisar a situação. O instrumento convocatório, em seu Anexo I, referente ao 

Termo de Referência, prevê que o prazo de entrega dos produtos ora pretendidos é de 3 (três) 

dias corridos após entrega da nota de empenho ou assinatura de contrato, em seu item 5.a, e o 

Anexo II, no item 7.1.1.a pertinente à Minuta de Ata de Registro de Preços, bem como o 

Anexo III, no item 5.1.1.a, referente à Minuta de Contrato, apresentam o prazo de 10 (dez) 

dias corridos após a entrega da Nota de Empenho ou assinatura de contrato. De fato, houve 

um equívoco no que diz respeito ao contraste do prazo estipulado no momento da elaboração 

dos Anexos em questão, e já notificamos a Secretaria de Saúde do Município de Colares/PA 

para que o prazo de entrega do objeto da presente licitação seja uniformizado, e nos foi 

informado que os Anexos I, II e III do instrumento convocatório serão retificados, onde o 

prazo de entrega constante no Termo de Referência, Minuta de Ata de Registro de Preços e 

Minuta de Contrato será alterado para 5 (cinco) dias corridos, podendo ser prorrogado à 

critério da Administração, desde que justificado pela contratada. 

No que diz respeito à licitação ser exclusiva para ME e EPP, a Lei Complementar nº 

123/2006, em seu art. 48, inciso I é bem claro quando determina que a Administração Pública, 

para cumprir a concessão de tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de 



 

 

Pequeno Porte, [...] “deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à 

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo 

valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)” - Redação dada pela Lei Complementar nº 

147/2014. Ou seja, o caso em tela não trata de uma faculdade, mas sim de uma imposição 

legal que deve ser observada pela Prefeitura Municipal de Colares, ocorrendo o contrário se 

faz necessária justificativa acerca da não aplicação da legislação mencionada acima. Em razão 

da aquisição ora pretendida, por se tratar de produto considerado essencial a vida humana, se 

faz necessário rever a utilização do beneficio de licitação exclusiva, uma vez que, a 

participação de maior número de empresas interessadas traz mais vantagem a população, pois 

o município de Colares/PA, não pode correr o risco de ter seu fornecimento interrompido, ou 

ter um processo deserto ou fracassado, em razão da restrição do número de empresas no 

certame. Vale ressaltar, que tal justificativa é necessária por se tratar de um produto essencial 

e de saúde. 

Também é importante ressaltar que a alegação da empresa White Martins que no 

presente processo não há constatação de cotação fornecida por 3 (três) empresas não justifica 

que não tenham empresas interessadas em participar do certame que ainda irá ocorrer. A 

pesquisa de preço do presente processo licitatório foi realizada pelo Setor competente através 

do Painel de Preços em observância à Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2020, em 

especial ao art. 5º. O referido artigo determina, em seus incisos, parâmetros para a realização 

da pesquisa de preços, e em seu parágrafo 1º, estabelece que os parâmetros previstos no inciso 

I (sistemas oficiais do governo, como por exemplo, Painel de Preços) e inciso II (contratações 

similares feitas pela Administração Pública) devem ser priorizados, e por cumprimento do 

que determina a IN, não foi realizada pesquisa direta com fornecedores, não significando que 

não há microempresas ou empresas de pequeno porte que estejam interessadas em participar 

do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022. Entretanto, a Administração falhou na elaboração do 

instrumento convocatório, pois como a impugnante mencionou na página 2 de sua peça, os 

valores dos itens não ficaram claros, e de fato, o edital só mencionou o valor total estimado da 

licitação, ficando obscuro os valores estimados para cada um dos itens constantes no Termo 

de Referência, anexo ao edital. Sendo assim, a Administração irá acrescentar tais informações 

no edital, que será republicado, em acordo com o que dispõe o art. 21, parágrafo 4º da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

5. DA DECISÃO 

 

Ante o exposto, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Colares/PA, conhece da impugnação 

apresentada pela empresa White Martins Gases Industriais do Norte LTDA, inscrita no CNPJ 

nº 34.597.9555/0013-23, para, considerando os termos e fundamentos ora expostos e 

observados os Princípios da Legalidade e da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Privado, decidir: a) reabrir o prazo para abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2022 após 

as devidas alterações do instrumento convocatório pela autoridade competente no que diz 

respeito ao prazo de entrega do produto e elucidação dos valores dos itens ora licitados; b) 

rever a aplicação da exclusividade nos itens cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), em observância ao art. 49, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

Colares/PA, 29 de março de 2022. 

 

ALTENBERG MARTINS DE LIMA 

Pregoeiro 

Portaria nº 002/2022 - PMC 
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