
Município de Tupanciretã 
Setor de Licitações e Contratos 

Processos Administrativos n° 17.632/208, n° 18.361/2018 e n° 18.392/2018 

Pregão Presencial n° 41/2018 

go Parecer de recurso administrativo 

1. Da admissibilidade 

Em face de razões apresentadas pela empresa White Martins Gases Industriais Ltda, 

pessoa jurídica de direito privado sediada na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, n° 126, Sala 

301-B, Bloco 1, Parte, Dei Castilho, município de Riu de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 

35.820.448/0001-36, e com filial na Rua General Osório, n° 1334, município de Cruz Alta- RS, 

inscrita no CNPJ sob o n° 35.820.448/0059-52. 

Foi manifestado e motivado pela empresa Recorrente a intenção de recorrer na Sessão 

Pública realizada no dia 23 (vinte e três) de agosto de 2018 do Pregão Presencial n° 41/2018, 

conforme registrado em Ata a fl. 131. 

Interpôs a empresa White Martins Gases Industriais Ltda, Recurso Administrativo, em 

face do Pregão Presencial n° 41/2018 cujo objeto é o Registro de Preço de oxigênio medicinal e 

locação de concentrador de 02, nos termos do art. 4°, inciso XVIII da Lei 10.520/2002, e do item 

10.17 do edital do Pregão Presencial n° 023/2018. 

Insurge-se a Recorrente, manifestando seu descontentamento referente a sua desabilitação 

no certame em epígrafe lavrada em Ata de Sessões Pública do dia 23(vinte e três) de agosto de 2018 

as fls. 128 a 132. 
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Foi concedido o prazo de 03 (três) dias para a Recorrente protocolar as razões recursais, 

ficando a demais empresa licitante notificada a apresentar contrarrazões em igual número de dias, 

que começaram a contar do término do prazo da Recorrente. 

No dia 28(vinte e oito) de agosto de 2018, às 17h12min deu entrada no Setor de Protocolo 

da Prefeitura Municipal de Tupanciretã, as razões recursais da Recorrente sob o n° 18.361/2018 as 

fls.253 a 259. 

Diante do exposto, CONHEÇO do presente recurso interposto pela empresa White Martins 

Gases Industriais Ltda, posto que tempestivo. 

2. Do mérito 

Alega a recorrente que apresentou o Registro na Anvisa  bem como a Licença de Operação 

conforme o estabelecido nos itens 8.2.4.3 e 8.2.4.5 respectivamente do Edital, sendo equivocada a 

sua inabilitação. 

Quanto ao Registro na Anvisa para fornecimento de concentrador de oxigênio, reguladores e 

fluxômetros; alega que seu produto é regulador de pressão RMF, e por isto tem fluxômetro 

acoplado, e que o documento apresentado do registro do regulador abrange o fluxômetro que faz 

parte do aparelho. 

Quanto a Licença de Operação (L.O.) emitida pela FEPAM para transporte rodoviário de 

produtos e/ou resíduos perigosos, alega que sua em licença mesmo ao invés de conter a expressão 

"transporte" conter a expressão "expedição", engloba sim o transporte, visto que a "expedir" é o ato 

de enviar, fazer com que algo chegue a seu destino, bem como a Recorrente é empresa 

multinacional e maior empresa de gases industrias do país o que deixaria implícito que a mesma 

dispõe de meios para transportar seus produtos. 
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Fundamenta suas razões no princípio do formalismo moderado, e que o mesmo possa a vir 

prejudicar a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração, que é o objetivo principal 

dos processos licitatórios. 

Requer, assim, ao final, a alteração da decisão, e a sua habilitação no certame licitatório. 

Em sede de contrarrazões (fls. 260 a 265) as quais deram entrada no dia 31(trinta e um) de 

agosto de 2018, às 15h48min no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Tupanciretã, a 

empresa Recorrida Air Liquide Brasil Ltda alega que os referidos registros exigidos nos itens 

8.2.4.3 não foram todos apresentados, e que quanto ao item 8.2.4.5 a Recorrente apresentou licença 

apenas da expedição dos objetos do certame, visto terem vários tipos de licença que diferenciam se 

conforme a atividade. 

Fundamenta suas contra-razões no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que 

constitui garantia a Administração a fim de preservar o interesse público, fim maior da atividade 

pública. 

A Recorrida requer seja mantida sua habilitação, e seja considerada a documentação 

apresentada. 

3. Da conclusão 

A Recorrente fora declarada desabilitada, vez não ter apresentado documentação conforme 

o disposto nos itens 8.2.4.3 e 8.2.4.5 no Edital, conforme: 

8.2.4.3 Apresentação de Registro na Anvisa para fornecimento de Concentrador de 
Oxigênio, Reguladores e Fluxômetros; 

8.2.4.5 Licença de Operação (L.0.) emitida pela FEPAM para transporte 
rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, com base na Lei Federal n° 
6938/81/Decreto n° 99.274/90/Resolução CONAMA n° 237/97 e Lei Estadual n° 7.877/8 
em nome da licitante ou de empresa contratada para realização do transporte; 
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OBS.: No caso de apresentação da licença de operação em nome de empresa 
contratada, deverá ser comprovado o vinculo com a empresa proponente (contrato de 
prestação de serviço ou equivalente). 

Quanto a análise da documentação controversa da Recorrente referida no item 8.2.4.-

Documentos relativos a Qualificação Técnica do Edital, sendo nós itens 8.2.4.3 e 8.2.4.5, 

41, supracitados: 

➢ Quanto ao item 8.2.4.3, apresentou registro somente do concentrador (fi.159) e não 

do regulador, mesmo que este esteje com o fluxômetro acoplado, como alegou a Recorrente a 

f1.256, tal documento não foi acostado a documentação habilitatória. Verifica se que tratam-se de 

objetos diferentes , embora o kit conforme objeto da licitação é formado pelo concentrador de 

oxigênio e pelo regulador com o fluxômetro, para o kit poder funcionar é necessário os dois 

objetos. Portanto é necessário registro tanto do concentrador como do regulador, conforme definido 

nos itens 2.1.6; 2.1.7 e 2.1.8 do Edital e também apresentado no modelo da proposta onde constam 

a descrição dos produtos a serem licitados a fl. 26 do processo; 

• 
➢ Quanto ao item 8.2.4.5 apresentou Licença de Operação (L.O.) emitida pela FEPAM 

(fl.154 a158), e embora alegue que a expedição inclua o transporte , não consta da referida licença 

nenhuma menção a qualquer operação relativa a atividade de transporte rodoviário de produtos 

c/ou resíduos perigosos, nem contrato de prestação de serviço ou equivalente com empresa que 

seria licenciada para tal fim. 

Quanto a documentação da Recorrida encontra sc cm conformidade com as exigências do 

Edital, como consta nas fls. 193 a 250 do processo, viso que o Edital é claro no item: 

3.1 Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus anexos, bem como apresentarem a documentação 
exigida. 
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E portanto segue-se o definido no item 10.13: 

10.13. Caso o proponente classificado em 1° (primeiro) lugar seja inabilitado. o Pregoeiro 
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação 
do proponente, na ordem de classificação, e assim, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda aos requisitos do edital. 

4. Da decisão 

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso interposto pela empresa White 

Martins Gases Industriais Ltda para no mérito IMPROVÊ-LO, quanto a todas as alegações 

arguidas. 

Por consequência mantenho a inabilitação da empresa White Martins Gases Industriais 

Ltda para o Pregão Presencial n° 41/2018, pois não seria razoável impor o interesse da recorrente 

sobre as disposições do Edital e sobre os direitos das outras empresas proponentes. 

Sendo assim confirmo a habilitação da empresa Air Liquide Brasil Ltda. 

Por fim, encaminho a presente decisão ao Setor Jurídico para sua apreciação final. 

Nestes termos, era o parecer. 

Tupanciretã - RS, 31 de agosto de 2018. 

Mime Mattos 

Pregoeira — Portaria n° 23.852/2018 
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Município de Tupanciretã 

Procuradoria Jurídica 

Processo Administrativo n° 2018/17.632 

PPRP n° 041/2018 

I — Dos Fatos 

Trata-se de processo licitatório para registro de preços cargas de oxigênio 
medicinal e locação de concentrador de 02. 

A empresa White Martins Gases Industriais apresentou recurso contra a sua 
inabilitação. Argumentou que todos os seus documentos atendiam o edital. 

O participante Air Liquide Brasil Ltda. apresentou contrarrazões. 

Por sua vez, a pregoeira emitiu parecer opinando pela manutenção do que 
fora decidido na sessão de licitação. 

Vieram os autos para parecer. 

II — Do mérito 

O processo licitatório deve obedecer aos princípios gerais constitucionais 
estipulados aos atos administrativos. 

Também devem ser analisados os princípios específicos das licitações. entre 
os quais insere-se o princípio da vinculação ao edital. 

Sobre a vinculação ao instrumento convocatório, oportuno o ensinamento de 

Diogenes Gasparini (Direito administrativo. 11. Ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2006. Pág. 

480-481): 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (edital, carta-convite), previsto 
no art. 3.° do Estatuto federal licitatório, submete tanto a Administração Pública 
licitante como os interessados na Licitação, os proponentes, à rigorosa observância 
dos termos e condições do edital ou da carta-convite. Esse principio é reafirmado no 
art. 41 desse mesmo diploma legal, que estabelece: "A administração não pode 
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada". Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo no Acórdão 
n. 222.019-SP (RDP, 26:26180). "Nem se compreenderia".  diz Hely Lopes Meirelles 
(Direito administrativo, cit., p. 268), "que a Administração fixasse no edital forma 
e modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na 
realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse 
documentação e propostas em desacordo com o solicitado. O edital é a Lei 
interna da licitação, e, como tal, vincula aos seus termos tanto os licitantes 
como a Administração que o expediu (art. 41)". 
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Procuradoria Jurídica 

Neste sentido a jurisprudência do STJ: 

LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO EDITAL PELA 
EMPRESA RECORRENTE. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA SOB O 
CRIVO DA LEGALIDADE. 
I - O edital é elemento fundamental do procedimento licitatório. Ele é que fixa 
as condições de realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as 
garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. 
II - Se o Recorrente, ciente das normas editalicias, não apresentou em época 
oportuna qualquer impugnação, ao deixar de atendê-las incorreu no risco e na 
possibilidade de sua desclassificação, como de fato aconteceu. 
III - Recurso desprovido. 
(RMS 10847/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEGUNDA TURMA. julgado em 
27/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 279). Grifou-se 
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCIPIO DA 
VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS 
PARTES. 
- O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de 
que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados 
até o final do certame, vez que vinculam as partes. 
(REsp 354.977/SC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 213). Grifou-se 

Desta formar, constata-se que realmente o fornecedor apresentou 
documentos em contrariedade ao requerido pelo instrumento convocatório. 

No caso específico, entendo que a pregoeira exigiu exatamente os 
documentos previstos no edital, observando o princípio da vinculação ao instrumento 
editalício. 

III - Do Parecer 

De tal modo, conclui-se que todo o procedimento adotado pela pregoeira 
obedeceu aos ditames do edital e à legislação aplicável, bem como o processo foi conduzido 
dentro das normas do edital. respeitando a legislação e os princípios da administração pública .  

Assim, e diante todo o exposto, opino pelo indeferimento do recurso 
apresentado e seja mantida a decisão da pregoeira. 

Nestes temos, era o parecer. 

Tupanciretã-RS, 04 de setembro de 2018. 

/.1 .. 
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Município de Tupanciretã 

Gabinete do Prefeito 

Processo administrativo n.° 2018/17.632 

Objeto: Recurso a Licitação. 

Presentes os requisitos formais e diante do parecer da Procuradoria 
Jurídica, destacando a observância aos princípios aplicados às licitações públicas, 
decido pelo indeferimento do recurso, devendo o certame seguir seu tramite natural. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Tupanciretã-RS, 04 de setembro de 2018. 

Carlos Augusto Brum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 
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