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A COMISSÃO DE SELEÇÃO PUBLICA  DA FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – 

FUSP.  

 

 

 

 

 

 

Ref.: Seleção Publica Nº05/2018 

           

 

 

 

 

 

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, empresa de indústria e comércio, com sede na Av. 

Pastor Martin Luther King Jr., n° 126.- Bloco 10- Ala C, 7º Andar, Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.820.448/0001-36 e com filial na Av dos Autonomistas, 4192-4332- 

Jardim Granada – Osasco, inscrita noCNPJ: 35.820.448/0069-24, vem, por seu representante legal 

abaixo assinado, com fulcro no disposto no item 10.1 do instrumento convocatório, apresentar 

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

 

ao edital de seleção pública em epígrafe, pelas razões de fato e de direito que serão a seguir 

devidamente delineadas:  

 

 

 

 

I - DO CERTAME E DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do instrumento convocatório anteriormente referido, a abertura da sessão ocorrerá às 
10h00hras do dia 16 de jeneiro de 2019, na seleção pública do tipo menor preço global, objetivando 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CILINDROS E FORNECIMENTO DE 
GASES, SENDO HÉLIO LIQUIDO EM DEWARS, HÉLIO, OXIGÊNIO, AR SINTÉTICO, ARGÔNIO E 
HIDROGÊNIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. 
 
 
Portanto, de acordo com o disposto no item 10.1 do edital, esta Impugnação, apresentada hoje, é 

indiscutivelmente tempestiva. 
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II - DA ANÁLISE DO EDITAL PELA SOLICITANTE 

 

 

Interessada e apta a participar da seleção epigrafada, veio a Impugnante a adquirir o Edital regulador 

do certame e examinar as condições de participação nele constantes com a minúcia apropriada, 

necessária à percepção das diversas particularidades e nuances do objeto da licitação. 

 

Desse acurado exame, resultou a constatação, com o devido respeito, de que há disposições no 

instrumento convocatório merecedoras de adequação, para que os atos do processo ocorram de 

acordo com LEI, são ora questionadas: 

 

 

III - DAS DISPOSIÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTO E/OU CORREÇÃO 

 

III.1 – DA HABILITAÇÃO  

 

No item 6.1.7.4 – Documentação de Habilitação, do Instrumento Convocatório, o órgão licitante, 

apresenta: 

 

 
                              

         

                                                                                                                         Grifo nosso 

 

Ocorre que, a redação editalícia está equivocada ao mencionar como exigência de habilitação, a 

apresentação de autorização de funcionamento expedida pela Agencia Nacional de Petróleo, isso 

porque, tal dispositivo não tem relação com o objeto do certame, já que os gases contemplados no 

escopo da licitação não são derivados de petróleo, gás natural e/ou biocombustíveis. 

 

Convém trazer à baila, o papel fundamental que desempenha a ANP – Agência Nacional de Petróleo 

na regulação do setor petrolífero como é sabido, compete à ANP: regular as atividades econômicas 

da indústria do petróleo, do gás natural e de biocombustíveis no Brasil. 

 

Por tudo isso, para o processo de seleção pública em referência siga seu curso regular e 

conte com a presença de empresas participantes para competição, faz-se mister a retificação 

do edital para exclusão do inteiro teor da exigência acima, que não coaduna com o objeto 

licitado e poderá impactar, diretamente, no caráter competitivo do processo de seleção. 

 

 

III.2 –DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO  DE  REGISTRO TECNICO JUNTO AO ORGÃO 
FISCALIZADOR. 
 

Conforme se verifica da leitura do edital, o mesmo não exige das empresas licitantes, para 
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fins de habilitação, comprovação de responsável técnico especializado, com registro no 

Conselho Regional de Química – CRQ. 

 

Deste modo, sugerimos a adequação, como exigência editalícia a fins de habilitação, à necessidade 

de apresentação do registro junto ao Conselho Regional de Química – da empresa licitante, 

tornando o cumprimento do objeto contratual da forma mais segura e eficaz, evitando assim 

eventuais prejuízos tanto para a Administração na utilização dos produtos. 

 

III.3 – DA CAPACIDADE DOS CILINDROS 

 

No 6.1 do Anexo I,  alínea B – Dos Equipamentos Locados, o órgão licitante apresenta a descrição dos 

produtos. Vejamos: 

 

 

 
                                                                                                                         Grifo nosso 

 

Ocorre que, ao especificar a capacidade volumétrica exata para os cilindros, o instrumento 

convocatório pode acabar estabelecendo preferência para o fornecimento do objeto licitado 

a poucos interessados, mesmo que não seja essa sua intenção, uma vez que cilindros com a 

características descritas são utilizados apenas por determinadas empresas que atuam no 

mercado, ferindo, além disso, o princípio da isonomia. 

 

Princípio basilar e constitucionalmente tutelado, a isonomia deve ser garantida em todo o 

procedimento licitatório, sendo terminantemente vedada qualquer preferência formulada 

pelo órgão licitante que venha a comprometer a igualdade dos participantes. 

 

Mais apropriado – e, consequentemente, adequado às regras que norteiam o procedimento 

licitatório – seria constar, que o licitante deverá fornecer cilindros com capacidade, por 

exemplo, (i) cilindro de 8m³ a 8,5m³ para o cilindro hélio (ao invés da  forma solicitada pela 

Administração: cilindro de 8m³), (ii) cilindro de 8m³ a 10m³ para o cilindro de oxigênio (ao 

invés da  forma solicitada pela Administração: cilindro de 8m³) (iii) cilindro de 8m³ a 10m³ 

para o cilindro argônio (ao invés da  forma solicitada pela Administração: cilindro de 8m³), 

(iiii) cilindro de 8m³ a 9,6m³ para o cilindro ar sintético (ao invés da  forma solicitada pela 

Administração: cilindro de 8m³), (iiiii) cilindro de 7m² a 8m³ para o cilindro hidrogênio (ao 

invés da  forma solicitada pela Administração: cilindro de 8m³), pois isso daria uma margem 
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maior de aproveitamento conforme a linha de produção de cada empresa licitante. 

 

Outrossim, não consta do edital qualquer justificativa técnica para a especificação exata 

sobre a capacidade dos cilindros, razão pela qual tal exigência não se mostra razoável, tendo 

em vista que restringe o número de licitantes. 

 

Resta evidente, portanto, que a exigência referente à capacidade volumétrica exata dos 

cilindros, totalmente irrelevante para o cumprimento do objeto desta licitação não é 

razoável, fazendo-se necessária a adequação dos mencionados dispositivos, a fim de que 

seja atendido o interesse do certame. 

 

 

III.4 – DAS QUANTIDADES NECESSÁRIAS  

 

O Edital têm em seus termos, como parte do objeto, o comodato de cilindros. Todavia, a 

redação editalícia não traz informações básicas e indispensáveis sobre a quantidade 

necessárias dos cilindros para locação. Conforme está disposto no Anexo I – item 2 – Da 

Locação e Do Fornecimento. 

 

Tais informações, ora omitidas, são de grande importância para o conhecimento das 

licitantes. Assim, torna-se necessário que seja destacado as quantidades, pois cada 

empresa trabalha com seus próprios meios de produção, podendo comprometer aos 

licitantes a precificação correta na elaboração das propostas, bem como os investimentos 

necessários. Desta forma, as licitantes podem não conseguir atender à necessidade 

disposta no objeto do certame,  interferindo na qualificação das empresas. 

 

Portanto, a presente se dá, para que conste no edital, de forma objetiva e detalhada, as 

quantidades necessárias de comodato de cilindros.  

 

É oportuno evidenciar que o objetivo da licitação não é eliminar os interessados em participar do 

certame, impondo empecilhos à sua participação, e sim escolher aquele que apresentar a melhor 

proposta técnica e financeira. 
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Grifo nosso *VICENTE PAULO ALEXANDRINO, LICITAÇÕES 

PÚBLICAS – PAG 217. 
 

 

 

IV - DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, a Impugnante solicita a retificação no que tange às mencionadas impropriedades do 

instrumento convocatório, a fim de que sejam respeitados os princípios que regem a atuação da 

Administração Pública. 

 

Fica, dessa forma, atingido o instrumento convocatório, devendo novo edital ser elaborado e 

publicado considerando as devidas adequações. 

 

 

Pede apreciação e manifestação. 

 

São Paulo, 10 de Janeiro de 2019. 

 

 


