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ILMO (A) SR. (A) PREGOEIRO (A) DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

CULTURAL – FUNDECC. 
 

 
   REF.:  PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2018 
              DATA DA SESSÃO: 23/11/2018  
                           HORÁRIO: 09h00min 

  
 
 

                      WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA, sociedade empresária, com 
matriz estabelecida na AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR Nº 126- BLOCO: 10 - ALA 
A; SALA: 401; DEL CASTILHO- Rio de Janaeiro /RJ -CEP: 20.760-005, CNPJ/MF nº 
35.820.448/0001-36 e filial localizada  na R BENEDITO GONCALVES n.2320-CENTRO 
INDUSTRIAL DIVINOPOLIS/MG- CEP: 35.502-287    inscrita no CNPJ/MF nº 
35.820.448/0137-00, doravante denominada “WHITE MARTINS”, vem, tempestivamente, 
por seu representante legal abaixo assinado, com fundamento no mandamento legal 
constante do § 2º do art. 41 da Lei Federal nº 8.666/93, apresentar 

 
 

                   IMPUGNAÇÃO  
   
 

ao edital do pregão em referência, pelas razões fáticas, técnicas e jurídicas 
a seguir delineadas, tendo em vista os graves 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. TEMPESTIVIDADE DESTA IMPUGNAÇÃO. 
 
Aplicando de forma subsidiária o comando instituído pela Lei nº 8.666/93 à situação em tela, o referido 

diploma legal assim estabelece: 
 

“Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada. 
 
(...) 
 
§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em 
convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou 
irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso.          (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)” 
 

 O aludido diploma legal também instituiu o seguinte mandamento: 
 

“Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.” 
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Neste sentido, excluindo da contagem o dia da sessão pública (23/11//2018), o prazo-limite para 
impugnar findar-se-á no dia 19/11/2018, razão pela qual, esta impugnação, apresentada hoje, é plenamente 
tempestiva. 
 

Convém ressaltar que o Tribunal de Contas da União  já se manifestou sobre a forma de contagem do 
prazo-limite para apresentação de impugnação. No Acórdão nº. 1/2007 (processo TC 014.506/2006-2), o TCU 
entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 22/11/2005 (terça-feira) em face de um pregão que 
teria abertura em 24/11/2005 (quinta-feira).  

 
Da mesma forma, através do Acórdão nº. 382/2003 (processo TC 016.538/2002-2), a referida Corte 

entendeu ser tempestiva uma impugnação apresentada em 27/9/2002 (sexta-feira) em face de uma licitação que 
ocorreria em 1/10/2002 (terça-feira). 
 
 Ante o exposto, não há dúvidas sobre a tempestividade da presente impugnação.    
 

 
II  – MOTIVOS  QUE ENSEJARAM A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO. 

 
 
A WHITE MARTINS teve conhecimento da abertura do processo licitatório em referência, que tem por 

objeto O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL DE GASES MEDICINAIS, 
INDUSTRIAIS E ESPECIAIS, ENGARRAFADOS, INCLUINDO CESSÃO DOS CILINDROS EM REGIME DE 
COMODATO, PARA ATENDER DIVERSOS LABORATÓRIOS, DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO, 
ESPECIFICAMENTE NAS ATIVIDADES DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS LIGADAS AOS CONTRATOS E CONVÊNIOS GERENCIADOS PELA FUNDECC, PELO 
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES e, na condição de interessada em participar da disputa para o atendimento deste 
objeto, veio a analisar os termos do edital. 
 

 Após acurada leitura, foram identificadas situações que necessitam ser questionadas, conforme abaixo:  
 
 
III – ADOÇÃO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO – EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 
 
  
 O ato convocatório assim estabelece: 

 
“2.1 Nos itens de contratação cujo valor estimado NÃO SUPERE o montante de valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) somente poderão participar Micro Empresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – 
EPP, na forma do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei complementar 
147 de 07 de agosto de 2017 e do artigo 1º do Decreto nº 8.538/15.” 

 
 
 Da leitura do dispositivo acima, verifica-se a adoção da exclusividade de participação para 
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens cujo montante de valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais). 
 
 Em razão da adoção de tratamento diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
aproveitamos o oportuno para indagar a esta Administração se foram observados os requisitos 
estabelecidos em lei para destinação de lote para participação exclusiva e reservada de Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. 

 
A Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, estabeleceu o seguinte 

requisito a ser observado previamente a fase externa do processo licitatório: 
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“Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
 
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;” (grifamos) 

 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte 

não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo 
do objeto a ser contratado;" 

 
Nesse diapasão, questionamos: 

 
1 No que diz respeito ao requisito estabelecido no inciso II do art. 49 da LC 123/2006, fora realizada 

prévia pesquisa para confirmar a existência de no mínimo 03 fornecedores microempresas, 
empresas de pequeno porte ou equiparadas na região, idôneas e capazes para realizar o serviço 
contemplado no escopo deste processo? 
 

2 Quanto ao requisito estabelecido no inciso III do aludido diploma legal, indagamos: fora 
realizada prévia pesquisa de preço no mercado para confirmar se os preços praticados por ME e 
EPP na região estão dentro do preço referencial de mercado?  
 
 
Caso nenhum destes requisitos tenha sido observados e cumpridos, a adoção da exclusividade de 

participação neste processo é ilegal, pois deixa de observar comando instituído em lei, além de restringir o 
caráter competitivo da licitação. 

 
Sobre essa conjuntura comentam Jessé Torres PEREIRA JUNIOR e Marinês Restelatto DOTTI: 

... nos termos em que a norma coloca a questão, a apuração, pela Administração, da existência desse 
número mínimo é conditio sine qua non para a instauração da licitação, e nem sempre será 
tarefa fácil proceder-se a esse levantamento prévio, o que acabará por levar a Administração, na 
dúvida e premida pelo fator tempo, a preferir realizar licitação comum, isto é, sem tratamento 
diferenciado, e adotada a modalidade que a lei apontar como devida ou preferencial, o que viabiliza a 
utilização do pregão, presencial ou eletrônico, de vez que este almeja a universalização do acesso às 
licitações, independentemente da localização do licitante; de toda sorte, fique claro que a existência do 
número mínimo de fornecedores é condição para a instauração do certame, não se confundindo 
com exigência de habilitação ou de especificação influente sobre o julgamento de propostas.” 

PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto. O tratamento diferenciado às 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas nas contratações públicas, 
segundo as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados acolhidos na Lei Complementar nº 
123/06 e no Decreto Federal 6.204/07. Disponível 
em: <http://www.bdr.sintese.com/AnexosPDF/RJE%204%20-%20Doutrina.pdf> 

 
Como já deve ser de Vosso conhecer, a Lei Federal nº 8.666/93 expressamente veda a inclusão de 

exigências desnecessárias em editais de licitações públicas para não comprometer o caráter competitivo 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 convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.                     (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 
2010)      (Regulamento)      (Regulamento)       (Regulamento) 
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§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei 
no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010)” 
(grifamos) 

  
 Desta forma, como requisito prévio à realização de licitação com participação exclusiva para ME, EPP e 
equiparadas, a Administração deve realizar prévia pesquisa de mercado para confirmar a existência na região de 
ao menos 03 (três) empresas enquadradas nessas condições, idôneas e capacitadas tecnicamente para 
atendimento do objeto, assim como praticantes de preços compatíveis com o mercado na região, para não 
provocar dano ao erário público. 
 

 Se não realizada a pesquisa ou se seu resultado não confirmar a existência de número mínimo de 
empresas idôneas e capazes para execução do objeto na região, a Administração fica impedida de tornar 
exclusiva a licitação para participação de ME, EPP e equiparadas. 

 
Caso todos  estes requisitos não tenham sido observados pela Administração, mister faz que esta 

reveja tal questão, em razão da aparente ilegalidade. 
 
 Por derradeiro, em homenagem aos Princípios da Transparência, Competitividade e Legalidade, a 
WHITE MARTINS pede que esta Administração confirme: 
 
1 -  Foi realizada prévia pesquisa de mercado para confirmar a existência de um número mínimo de ME e EPP  
idôneas e capacitadas para atender ao objeto? 
 
2 - Se sim, os preços praticados por essas ME e EPP estão de acordo com a realidade? 

 
3-  A Contratação de ME e EPP será vantajosa para a Administração? 

 
 
IV -  NÃO EXIGÊNCIA DA LICENÇA SANITÁRIA E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA. 
 

 
O objeto licitado compreende o fornecimento de produtos para a saúde (gases medicinais), produtos 

estes que recebem tratamento especial pelos órgãos sanitários no país, os quais regulam todas as atividades 
que envolvam tais produtos. 

 
Desta forma, as empresas que atuam no ramo de produção e comercialização destes produtos somente 

podem exercer tais atividades se devidamente licenciadas e autorizadas pelos órgãos sanitários para tanto. 
 
Da leitura dos termos do edital, depreende-se a ausência da exigibilidade de apresentação de Licença 

Sanitária compatível com o objeto licitado às empresas participantes da licitação e Autorização de 
Funcionamento expedida pela ANVISA para gases medicinais, situação essa que vai de encontro com o 
mandamento legal, senão vejamos: 

 
O inciso IV do artigo 30 da Lei nº 8.666/93 assim estabeleceu: 

 
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
(...) 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.” 
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A Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976, dispõe sobre vigilância sanitária sujeita a medicamentos, 

drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e outros e instituiu o seguinte comando: 
 
“Art. 1º Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as 
drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei número 5.991, de 17 de dezembro 
de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, 
produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.”(g/n) 
(...) 
“Art. 2º Somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, 
embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir os produtos de que trata o Art.1 as 
empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam 
sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.”(g/n) 
(...) 
“TÍTULO VIII 
Da Autorização das Empresas e do Licenciamento dos Estabelecimentos. 
Art. 50. O funcionamento das empresas de que trata esta Lei dependerá de autorização do 
Ministério da Saúde, à vista da indicação da atividade industrial respectiva, da natureza e espécie 
dos produtos e da comprovação da capacidade técnica, científica e operacional, e de outras 
exigências dispostas em regulamento e atos administrativos pelo mesmo Ministério. 
Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território nacional e 
deverá ser renovada sempre que ocorrer alteração ou inclusão de atividade ou mudança do sócio ou 
diretor que tenha a seu cargo a representação legal da empresa. 
Art. 51. O licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou 
comerciais que exerçam as atividades de que trata esta Lei, dependerá de haver sido 
autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem atendidas, em 
cada estabelecimento, as exigências de caráter técnico e sanitário estabelecidas em regulamento e 
instruções do Ministério da Saúde, inclusive no tocante à efetiva assistência de responsáveis 
técnicos habilitados aos diversos setores de atividade.”(g/n) 

 
Da análise dos dispositivos legais aqui colacionados, é possível confirmar que a obtenção da Licença 

Sanitária e para produtos para a saúde emitida pela vigilância sanitária e Autorização de Funcionamento 
expedida pela ANVISA é condição sine qua non para atuação no mercado, dada a sua essencialidade.  

 
Em se tratando de produto essencial para a manutenção da vida (produtos aplicados no segmento da 

saúde, em especial nas atividades de hospitais e tratamento terapêutico a pacientes), não se deve poupar 
esforços para contratar apenas empresas que estejam devidamente regulares para  exercício da 
atividade. 

            No segmento de gases medicinais/equipamentos, são inúmeras as empresas aventureiras, que 
funcionam de forma irregular e comercializam produtos não apropriados para a aplicação no segmento da 
saúde, provocando danos à saúde de pacientes, danos estes que podem ser irreversíveis. 

           Na condição de responsável legal pela saúde de pacientes, a Administração deve agir com a devida 
cautela na seleção de empresas para fornecimento do objeto licitado, exigindo que tais empresas comprovem 
sua regularidade perante a legislação sanitária, o que inclui a comprovação de Licenciamento Sanitário 
ainda durante a fase habilitatória do processo e a Autorização de Funcionamento expedida pela ANVISA 
para gases medicinais, conforme RDC 69/2008 da ANVISA> 

      A sua não exigibilidade no instrumento convocatório, para fins de qualificação técnica de empresas, acaba 
por violar o comando legal e, consequentemente, o axioma que se extrai do Princípio da Legalidade. 

 
Por conseguinte, o edital deverá ser retificado para exigir que as licitantes apresentem: 
 

• Licença Sanitária compatível com o objeto licitado expedida pela Vigilância Sanitária estadual ou 
municipal  competente do domicílio da licitante; 
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• Autorização de Funcionamento para gases medicinais expedida pela ANVISA. 
 
 
 
V– PROVA DE INSCRIÇÃO NO CONSELHO COMPETENTE PARA EFEITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

 
Da análise das disposições do ato convocatório, percebe-se que não há exigência para que as 

empresas comprovem possuir registro ou inscrição na entidade profissional competente para efeitos de 
qualificação técnica, consoante determina o inciso I do art. 30 da Lei nº 8.666/93, que assim dispõe: 

 
 
“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
 
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;” 

 
 
  O objeto ora licitado compreende a pretensa aquisição de gases medicinais, produtos estes cujo 
processo produtivo foi regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. 
 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instituiu o processo de medicalização de gases 
aplicados na área da saúde, estabelecendo requisitos a serem cumpridos pelas empresas atuantes no segmento 
de gases medicinais, dentre eles os que se encontram previstos em sua RDC nº 69/2008 (que dispõe sobre as 
Boas Práticas de Fabricação e Controle dos Gases Medicinais), que assim estabeleceu sobre a 
responsabilidade pela produção e controle dos gases medicinais: 

 

4. PESSOAL 

4.1 Exige-se para a liberação dos lotes fabricados profissional de nível superior legalmente 

habilitado, com conhecimento técnico sobre a produção e controle de gases medicinais. 

 

Após inúmeras dúvidas por parte das empresas atuantes no segmento em relação a qual profissional 
seria considerado habilitado para atuar nas atividades de gases medicinais, a referida agência reguladora se 
manifestou através de Nota Técnica (NT nº 015/2012/UNAFE/GGIMP/ANVISA), apresentando as Orientações 
gerais para peticionamento de processos de AFE de empresas fabricantes e envasadoras de gases medicinais, 
e assim estabeleceu em seus parágrafos 4º e 5º: 

 

“4. Com base no Art. 1º da Resolução 209/07 (publicada pelo Conselho Federal de Química) e 
Art. 4º da Resolução 470/08 (publicada pelo Conselho Federal de Farmácia), foi o seguinte o 
parecer da Procuradoria Federal – ANVISA (por meio do Parecer Consultivo nº 
36/2009/PROC/ANVISA/MS de 28/04/2009): “... Compete aos respectivos Conselhos Federais 
resolver as questões referentes às atividades afins com as outras profissões através de 
entendimentos com as entidades reguladoras dessas profissões, conforme dispõem o art. 6º, 
parágrafo único, da Lei nº 3.820/1960, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais 
de Farmácia, e o artigo 8º, parágrafo único, da Lei nº 2.800/1956, que cria o Conselho Federal 
de Química e os Conselhos Regionais de Química e dispões sobre o exercício da profissão de 
Químico.”; 
 
5. Considerando o disposto acima e o conteúdo do memorando nº 
254/GIMEP/GGIMP/ANVISA de 20/04/2009 (questionamento encaminhado à PROC/ANVISA), 
para fins de concessão de Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) para empresas 
que exerçam, dentre outras, as atividades de fabricação; envase; transporte; distribuição e 
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importação de gases medicinais, é prerrogativa dessas empresas definirem sobre a escolha do 
profissional Responsável Técnico, desde que este esteja devida e legalmente habilitado pelo 
respectivo Conselho de Classe;” 

 

Em assim sendo, considerando que a própria ANVISA recomendou que as empresas definissem o 
profissional atuante nas etapas de fabricação, envase etc dos gases medicinais, podendo tanto ser um 
profissional de química, quanto um profissional farmacêutico, faz-se mister que o presente edital também exija 
tal comprovação por parte das empresas, para comprovação de sua qualificação técnica para realização das 
atividades de gases medicinais. 

 
Por derradeiro, pedimos que o edital seja alterado para trazer a seguinte exigência: 

 
• Prova de registro ou inscrição da licitante na entidade profissional competente, ou seja, perante o 

Conselho Regional de Química ou Conselho Regional de Farmácia. 
 
 
VI– PEDIDO.  

  
          Ante o exposto, pugna a WHITE MARTINS: 

 
a) Pelo recebimento, apreciação e integral deferimento da presente impugnação, para que,  no 

mérito, os pedidos ora formulados sejam atendidos. 
 

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

 
           Nestes termos, p. Deferimento. 

 
Divinópolis , 19 de novembro de 2018. 

 

________________________________________ 
Gerente Nacional de Contas Públicas 
Analigia da Silva 
RG: 0007758330 
CPF: 003.791.977-36 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. 

 


