
    

 

 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  

 

Seleção Pública nº 05/2018 

Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de cilindros e fornecimento de 

gases, sendo Hélio líquido em dewars, Hélio, Oxigênio, Ar Sintético, Argônio e Hidrogênio, 

sob demanda, conforme especificações e condições constantes deste instrumento e seus 

Anexos 

Impugnante: White Martins Gases Industriais LTDA. 

 

Inicialmente, a FUSP esclarece que é uma entidade privada, sem fins lucrativos, não 

estando, portanto, vinculada às normas de licitação aplicáveis à Administração Pública. 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE  

 

Impugnação interposta tempestivamente pela empresa White Martins Gases Industriais 

LTDA., inscrita no CNPJ 35.820.448/0069-24, com fundamento na cláusula 10.2, do 

instrumento convocatório. 

 

II. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DESTACADAS PELA IMPUGNANTE 

 

a) Da Habilitação  

A impugnante menciona equívoco no edital quanto ao item 6.1.7.4, a qual solicita às 

proponentes a apresentação da “Autorização de funcionamento expedida pela Agência 

Nacional de Petróleo – ANP” no envelope de documentação de habilitação. 

 

Sendo avaliado, a FUSP considera como equívoco a solicitação do edital, excluindo-

se, portanto, o item 6.1.7.4. Caberá a FUSP, se necessário e oportuno, no momento da 

assinatura ou durante o período de vigência do contrato, solicitar qualquer outro registro 

ou autorização legalmente exigível ao objeto do contrato. 

 

b) Da capacidade dos cilindros 

A impugnante menciona que o instrumento convocatório pode acabar estabelecendo 

preferência para o fornecimento do objeto licitado a poucos interessados ao especificar a 

capacidade volumétrica exata para os cilindros. 

 



    

 

 

 

Sendo avaliado, a FUSP esclarece que a parametrização da cubagem dos cilindros 

se impõe, em especial, pela necessidade de parametrização das propostas, condição 

fundamental para a seleção da proposta de menor preço. Para tanto, o modelo de 

proposta será alterado para valor unitário por m3, sendo que todas as empresas 

interessadas em conceder propostas deverão tomar conhecimento, através da VISITA 

TÉCNICA, dos limites máximos de espaço para os cilindros 

 

c) Das quantidades necessárias 

 

A impugnante requer a inclusão da quantidade necessária de cilindros para locação 

para o pleno atendimento as necessidades da Seleção, bem interferindo na qualificação 

das empresas. 

 

Sendo avaliado, a FUSP reforça que não informará a quantidade de cilindros a serem 

adquiridos durante a vigência do contrato, de forma que, por se tratar de contrato de 

fornecimento, a empresa vencedora do chamamento deverá estar apta a atender as 

demandas da contratante, nos termos do contrato apresentado. 

 

III. DECISÃO  

 

Isto posto, conheço da impugnação apresentada pela empresa White Martins Gases 

Industriais LTDA., sendo que será elaborada “Errata” quanto aos itens II.a e II.b acima. 

Ficam mantidas as demais condições do instrumento convocatório, de forma que será 

determinada uma nova data para apresentação e abertura dos envelopes. 

 

 

São Paulo, 31 de janeiro de 2018. 

 

 

Janis Elias Freitas  

Setor de Compras e Contratos 

 

 

Antonio Vargas de Oliveira Figueira 

Diretor Executivo 


