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Erratas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
CNPJ Nº 14.105.704/0001-33
ERRATA Nº 1– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54-2022
OBJETO: atender despesas com aquisição de gases medicinais, com disponibilização
de tanque e cilindros em regime de comodato, incluindo a instalação, manutenção
corretiva e preventiva, bem como a reposição de peças e eventual troca dos
equipamentos cedidos.
O MUNICÍPIO DE BRUMADO-BA, através da Comissão de Licitações, por
intérmédio dé sua Prégoéira, vém, através désta, tornar publica aos intéréssados a Errata
Nº 1 ao PREGÃO ELETRÔNICO 54-2022, publicado no Diario Oficial do Município Nº
6890, Diario Oficial da Uniao Nº 131 é Jornal dé Grandé Circulaçao (Corréio) no dia
13/07/2022.

No ITEM 36.6 - ONDE SE LÊ: “40 Cilindros de Oxigenio Gasoso, com capacidade de 10
m³;” LEIA-SE: “60 Cilindros de Oxigenio Gasoso, com capacidade de 10 m³;”.
No ITEM 4.6 DA MINUTA CONTRATUAL - ONDE SE LÊ: “40 Cilindros de Oxigenio
Gasoso, com capacidadé dé 10 m³;” LEIA-SE: “60 Cilindros de Oxigenio Gasoso, com
capacidade de 10 m³;”.
Fica mantida a data dé abértura dos énvélopés para o dia 25 de Julho de 2022 às
09:00 (nove horas), nos térmos do art. 21, § 4º, da Léi Fédéral Nº 8.666/93. O Edital é
séus
anéxos
éncontram-sé
a
disposiçao
no
éndéréço
élétronico
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Sité/Licitacoés é na sédé da Préféitura Municipal dé
Brumado, situada na Praça Coronél Zéca Léité, nº 415, Céntro, Brumado/BA, Sala da
Comissao Pérmanénté dé Licitaçao – CPL. Divulgaçao dos outros atos-Diario Oficial
https://sai.io.org.br/ba/brumado/Sité/DiarioOficial. Luara Dias Santana Olivéira –
Prégoéira – Tél 077 3441- 8781. Brumado, 22/07/2022.
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

IMPUGNANTE: WHITE MARTINS GASES INSDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, CNPJ nº
24.380.578/0001-89
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO DO EDITAL MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54-2022
RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
Trata-se de impugnação apresentada pela licitante WHITE MARTINS GASES
INSDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica CNPJ sob o
Nº 24.380.578/0001-89, via e-mail no dia 20 de julho de 2022, às 09:55, com pedido de retificação
do edital do Pregão Eletrônico n.º 54-2022.
Inicialmente, impende registrar que o objeto do Certame em apreço consiste em PREGÃO
ELETRÔNICO para é Atender despesa com aquisição de gases medicinais, com
disponibilização de tanque e cilindros em regime de comodato, incluindo a instalação,
manutenção corretiva e preventiva, bem como a reposição de peças e eventual troca dos
equipamentos cedidos, conforme Termo de Referência em anexo.
I. DAS PRELIMINARES:
Impugnação interposta tempestivamente pela empresa WHITE MARTINS GASES
INSDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, com fundamento na Lei 8.666/93 e no Decreto Federal nº
10.024/19.
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
A empresa impugnante contesta diversos pontos do edital, sendo eles referentes à cláusulas
contratuais, discordância entre edital e minuta contratual, local de entrega, valor mínimo de lance,
propriedade do objeto do certame, especificação do objeto, seguido de um pedido de suspensão do
procedimento licitatório.
III. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a impugnante:
a) Acréscimo de minuta de contrato de comodato no edital;
b) Regularidade no quantitativo do objeto do certame, com retificação do edital;
c) Esclarecimento quanto ao volume do objeto do certame;
d) Fixação de um único local para entrega do objeto licitado;
e) Redução da diferença de valor mínima entre os lances;
f) Esclarecimento sobre a propriedade do cilindro;
g) Alteração das especificações do objeto do certame;
h) Suspensão do procedimento licitatório;
IV. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Inicialmente, da tempestividade, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido para tal.
Dessa forma, o Decreto nº 10.024/19, em seu artigo 24, dispõe:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

“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.”

O impugnante encaminhou em tempo hábil, via e-mail, sua impugnação à pregoeira em
questão, portanto, merece ter seu mérito analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas
normas regulamentares.
Quanto ao mérito, cumpre apreciar o pedido da impugnante, o qual é direcionado em
diversos tópicos do edital, sendo assim a analise se subdividirá para uma maior compreensão, a fim
de evitar qualquer confusão referente a esta resposta.
4.1 – Contrato de Comodato
A licitante impugnadora exige que seja inserido ao edital um contrato de comodato,
especificando as obrigações relativas ao comodato. Ora, o conteúdo do contrato, tais como
obrigações das partes, é ditado pela administração, cabendo ao licitante apenas decidir se poderá
ou não cumprir o mesmo. A administração, na confecção do edital e do contrato, deve observar o
princípio da legalidade, o qual foi inteiramente respeitado pela mesma. Por esta razão, não haverá
retificação do edital neste ponto.
4.2 – Quantitativo do Objeto
Foi apontada pela requerente uma divergência no quantitativo do objeto do certame, tendo
uma discordância entre o apresentado no edital e o apresentado no Termo de Referência, assim
como na minuta do contrato. Após revisão, por parte desta pregoeira, foi reconhecida tal
divergência, sendo uma questão de erro formal. Posto isto, será feita uma retificação regularizando
o quantitativo.
4.3 – Volume do Objeto
A requerente questiona o volume do objeto, sob argumento que as vezes aparece como “até
10 m³”, mas na planilha descritiva dita um volume exato. Ora, na planilha descritiva é dito quais
cilindros devem ser ofertados pela licitante, os quais variam entre 1,0m³a 10 m³, tendo diversos
volumes específicos. O termo “até 10 m³” é utilizado para amparar toda essa variação. Posto isto,
não haverá nenhuma modificação no edital referente a este ponto.
4.4 – Local de Entrega
Neste ponto, não há muito o que se aprofundar. O local de entrega, dito de forma clara no
edital em seu item 36.2, deverá ser feita no Hospital Municipal Magalhães Neto.
4.5 – Diferença Mínima Entre os Lances
A requerente acusa que o valor proposto pela administração como diferença mínima entre
os lances a serem apresentados pela licitante não é razoável, porém a administração limita a
diferença entre os lances para evitar qualquer engessamento no procedimento. O valor arbitrado
pela administração respeita a razoabilidade assim como a legalidade, visto que a mesma tem
liberdade para ditar a diferença mínima. Posto isto, será mantido o valor mínimo de diferença entre
os lances.
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4.6 – Propriedade do Objeto
A requerente questiona quem seria o proprietário dos cilindros a serem utilizados, porém,
como dito em edital, o cilindro faz parte do objeto licitado, o qual será “emprestado” por regime de
comodato. Sendo assim, o proprietário continuará sendo a licitante.
4.7 – Mudança da Especificação do Objeto
A empresa requerente pede para que seja alterado o objeto licitado, argumentando que os
objetos pedidos pela administração não são usuais no mercado e consequentemente diminuiria a
competitividade do certame. Ora, o objeto do certame é o objeto requerido pela administração para
suprir a necessidade da mesma, logo não cabe ao licitante dizer qual objeto atenderá a necessidade
da administração. Por esta razão o objeto do certame se manterá como o mesmo, não sendo
necessária nenhuma alteração no edital.
4.8 – Suspensão do Procedimento
Por último, a empresa pede que seja suspendido o procedimento, em razão da presente
impugnação. Quando a isso, nada mais legítimo do que a própria lei para responder esse pedido:
“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.”

Como explícito na lei 10.024/2019, a qual trata sobre a modalidade de pregão eletrônico, a
impugnação não possui efeito suspensivo, logo o processo licitatório se manterá inalterado diante
esse pedido.
V. DECISÃO
Diante dos fundamentos expostos acima e amparado pela legislação aplicável à matéria, acolhese o pedido, reconhecendo parcialmente o mérito, decidindo pela retificação a fim de sanar o vício
formal apontado pela requerente, mantendo-se INALTERADO os itens restantes do edital,
mantendo-se a data de abertura do certame eletrônico.

Brumado-BA, 22 de julho de 2022.

LUARA DIAS SANTANA OLIVEIRA
Pregoeira
(Original Assinado)
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