
 
 

Ilustríssima Senhora Shayane Nayara Farias Kostov Pregoeira do município de 

Placas/Pa. 

 

Referente: IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

Requerente: A DE SOUZA SILVA COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS 

 

 

     Eu, ALISSON DE SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, 

Empresário, portador da Carteira de Identidade n° 5876875-SSP/PA e do CPF n° 

000.176.732 -16, residente Acesso Dois, nº 1380, Jd Uirapuru – CEP 68.373-045 - 

Altamira-PA, proprietário da empresa A DE SOUZA SILVA COMÉRCIO DE 

GASES INDUSTRIAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 

29.187.356/0001-68, sediada sito à Acesso Dois, nº 1380, Jd Uirapuru – CEP 68.373-

045 - Altamira-PA, venho por meio de este apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

      

                                           O Edital objeto desta impugnação é o EDITAL DO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – UASG 980060 e PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº005/2021, cujo objetivo é - Registro de preço para seleção de 

proposta mais vantajosa para futura e eventual contratação de empresa especializada no 

fornecimento oxigênio medicinal. 

DOS FATOS 

     O instrumento convocatório do presente certame ora 

atacado, veio a público e logo em seguida ao analisarmos a documentação exigida, e 

com base na complexidade do material a ser fornecido, entendemos a ausência de  

 



 
exigências de extrema importância, ainda mais em se tratando de um Certame que 

visa o fornecimento de Gás Oxigênio Medicinal para uso hospitalar onde o se põe a 

prova o risco de contaminação da população usuária. 

A) APRESENTAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA 

     O primeiro ponto, a impugnante refere-se à omissão 

constatada no do Edital, onde não há a exigência para fins de habilitação o Alvará 

Sanitário. 

     Cumpre esclarecer que o Alvará Sanitário, além de ser um 

documento de apresentação obrigatória por exigência legal, é também imprescindível 

para comprovar que as licitantes tem autorização para exercer as atividades sob regime 

da Vigilância Sanitária, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos 

específicos. Sendo assim, a exigência da Licença Sanitária que corresponda ao objeto 

licitado como requisito de habilitação se faz estritamente necessária, visto que o objeto 

do certame trata de comercialização de gases medicinais, sendo de extrema importância 

que os serviços sejam realizados com a maior segurança possível ao interesse público e 

com respaldo da legislação vigente, sob pena de ineficiência quanto a execução do 

objeto, tendo em vista o enquadramento dos gases medicinais como medicamentos, 

sendo assim fundamental as inspeções executas pela vigilância sanitária com a 

finalidade de concessão de Licenciamento Sanitário e Autorização de Funcionamento 

para as empresas que fornecem gases. 

 

 

 

     Vejamos o entendimento do TCU acerca do tema: 

Acórdão 

Acórdão 3257/2013-Plenário  



 
Data da sessão: 27/11/2013 

 

“O edital de licitação para aquisição de 

produto sanitário deve prever a exigência de 

que as empresas participantes comprovem o 

cumprimento dos requisitos previstos na Lei 

6.360/1976, no Decreto 8.077/2013 e na 

Resolução - Anvisa 16/2014, quando 

aplicável, de modo a garantir que o produto a 

ser licitado atenda às exigências técnicas 

necessárias”. 

 

     Por conseguinte, resta comprovado que a falta de 

apresentação dos referidos documentos pode causar prejuízos a Administração Pública 

na medida em que empresas que não tenham capacidade técnica para atender ao objeto 

licitado poderão participar do certame e em caso de sagram-se vencedores do certame, 

colocar em risco as pessoas que utilizarão o objeto contrato, motivo pelo qual, 

solicitamos a vossa ilustre comissão a devida inclusão no edital da referida 

comprovação. 

 

     O instrumento convocatório ao dispor sobre os requisitos 

de habilitação foi omisso quanto a requisito legal, necessário e indispensável as 

empresas de gases medicinais. No caso o Edital não exigiu o Alvará Sanitário. 

 

     O Alvará Sanitário é um documento de apresentação 

obrigatória por exigência legal, imprescindível para comprovar que as licitantes tem 

autorização para exercer as atividades sob regime de Vigilância Sanitária, mediante 

comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos. Sendo assim, a  

 

 

exigência da Licença Sanitária como requisito de habilitação, não é uma opção, mas 

obrigação legal consoante determina as RDC´s 09 e 69 da ANVISA. 

 

     Logo, a empresa que pretende fornecer à administração, 

respeitando o interesse público, deve necessariamente possuir o Alvará Sanitário, 



 
cumprindo assim as normas vigentes, cabendo a administração, exigir dos participantes 

obediência as legislações, inserindo no Edital a respectiva licença como documento 

indispensável para a habilitação sob pena de ineficiência quanto a execução do objeto. 

 

 

     Ademais, o objeto do certame trata de comercialização de 

gases medicinais, o que é de extrema importância no presente caso, devendo ser 

realizado com a maior segurança possível ao interesse público e com respaldo da 

legislação vigente. No que tange a segurança, é salutar que os serviços públicos não 

podem por em risco a vida e a saúde do administrado, enfatizando o art. 6, §1º da Lei 

8987/95 que todo serviço prestado pelo Estado deve ser adequado de modo a satisfazer 

os usuários, quanto às condições de regularidade, continuidade, atualidade, eficiência e 

segurança. 

 

     Insta registrar que o Alvará Sanitário é obrigatório, 

conforme preleciona a legislação pertinente. Vejamos: 

 

 

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976. 

 

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que 

ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, 

os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, 

Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, 

e dá outras Providências. 

 

Art. 51 - O licenciamento, pela autoridade 

local, dos estabelecimentos industriais ou 

comerciais que exerçam as atividades de 

que trata esta Lei, Página 5 de 11 

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. 

 

Parágrafo único. Cada estabelecimento 

terá licença específica e independente, 

ainda que exista mais de um na mesma 

localidade, pertencente à mesma empresa. 

(grifamos). 

 

 

      

 

                                              Destarte, é de convir que a omissão da exigência do Alvará 

Sanitário, viola os Princípios da Segurança Jurídica, Legalidade, Razoabilidade, 

Indisponibilidade do Interesse Público e da Supremacia do Interesse Público, haja vista 

a probabilidade de prejuízo para Administração ao contratar com empresas sem a 

segurança devida. 

 

     Portanto, deve ser exigido no Edital, o Alvará Sanitário 

conforme a lei exige. 

 

 

B) COMPROVAÇÃO / PROCEDÊNCIA DO GÁS OXIGÊNIO 

MEDICINAL 

     Tendo em vista que o instrumanto convocatório é para 

aquisição de OXIGENIO MEDICINAL, onde o mesmo é classificado pela ANVISA 

com um medicamento conforme RDC 69_2008, o edital não solicita a AFE – 

Autorização de Funcionamento de empresa expedido pela ANVISA, é necessário 

apresentar a procedência do gás medicinal que será fornecido nas unidades de saúde, 

para que não ocorram as seguintes situações: 



 
 

 



 
 

 

 

     A exigência de comprovação da regularidade do gás 

medicinal através do contrato de revendedor/distribuidor firmado com o 

fabricante/envasador e autorização do fabricante/envasador permitindo a utilização de 

sua Autorização de Funcionamento (AFE) em licitações, visa evitar que  



 
 

revendedoras/distribuidoras não autorizadas participem da licitação forneçam gases não 

apropriados para aplicação na área da saúde pública. 

 

     Considerando que a Autorização de Funcionamento (AFE) 

para gases medicinais pode ser facilmente consultada e impressa no site da ANVISA ou 

através do Diário Oficial da União, essa disponibilidade acaba por possibilitar que 

empresas não autorizadas se apropriem, ilegalmente, da referida Autorização de 

Funcionamento (AFE) da empresa fabricante/envasadora de gases medicinais, mesmo 

não estando autorizada por esta. 

 

     Frise-se assim que, caso o participante da licitação seja 

uma empresa exclusivamente revendedora/distribuidora de gases medicinais, que pela 

lei, ainda não está obrigada a obter Autorização de Funcionamento (AFE) para gases 

medicinais, a empresa revendedora/distribuidora deverá comprovar a regularidade dos 

gases por ela fornecidos. 

     Portanto, o edital deve exigir: 

 Apresentação de Autorização de Funcionamento (AFE) do 

fabricante/envasador de gases medicinais expedida pela ANVISA; 

 

 Comprovação do vínculo jurídico com a empresa fabricante/envasador de 

gases medicinais, através de apresentação de cópia do contrato firmado 

com a revendedora/distribuidora e fabricante/envasadora com firma 

reconhecida ou assinatura digital/eletronica. 

 

                                   



 
 

                                   Vale ressaltar que apenas as empresas Fabricantes e Envasadoras 

de gases medicinais estão obrigadas a ter a AFE – Autorização de Funcionamento de 

Empresa expedido pela ANVISA e as empresas que armazenam, transportam e 

distribuem gases medicinais estão dispensadas de ter a AFE. 

 

 

C) APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL 

 

     Ocorre que para o certame em comento é necessária a 

Licença Ambiental. Ainda, é salutar que alvarás e licenças são documentos 

indispensáveis para o exercício da atividade empresarial, e deverão ser analisados pela 

Administração, para a sua própria segurança no momento da contratação, evitando 

firmar negócios com empresas que apresentam irregularidades em suas atividades. 

Nesse sentido o TCU: 

A realização de certame licitatório com 

base em projeto básico elaborado sem a 

existência de licença ambiental prévia 

configura, em avaliação preliminar, 

afronta aos comandos contidos no art. 10 

da Lei 6.938/1981, no art. 6º, inciso IX, c/c 

o art. 12, inciso VII, da Lei 8.666/1993 e 

no art. 8º, inciso I, da Resolução/Conama 

237/1997. 

(...) O Tribunal, em seguida, endossou essa 

providência. Precedentes mencionados: 

Acórdãos nºs. 2.886/2008, 1.580/2009, 

1.620/2009, 1.726/2009, 2.013/2009, 

2.367/2009, 870/2010 e 958/2010, todos do 

Plenário e 5.157/2009 da 2ª Câmara. 

Comunicação de Cautelar, TC 

017.008/2012-3, rel. 



 
Min. Ana Arraes, 20.6.2012. 

(grifamos) 

 

     Assim, a Licença Ambiental gera segurança jurídica na 

contratação, evitando penalizações futuras para os contratantes. 

 

     Logo, deve-se exigir a Licença Ambiental da empresa 

licitante. 

 

D) APRESNTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO 

CORPO DE BOMBEIROS 

      

 

                                            A empresa que exerce a atividade de comercialização de 

gases medicinais é obrigada a estar em conformidade com o Corpo de Bombeiros, tendo 

em vista que os gases na forma gasosa são pressurizados em cilindros com alta pressão 

tornando-se um produto perigoso; 

Voltando ao Art 30 vejamos: 

 

Art. 30. A documentação relativa à 
qualificação técnica limitar-se-á a: 

(...) 

II - comprovação de aptidão para desempenho 

de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto 

da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros 



 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos 

trabalhos; (grifei) 

      

 

                                         Ainda em sede de qualificação-técnica, vislumbramos a 

necessidade de a empresa licitante apresentar o alvará de conformidade do corpo de  

bombeiros a fim de atestar as condições de acondicionamento do objeto ora licitado, 

instalações e tudo quanto este fiscaliza. 

 

E) REGISTRO DA EMPRESA LICITANTE NO CONSELHO DE CLASSE 

COMPETENTE 

 

                                       Se a administração pública ao realizar uma licitação para 

aquisição de gás GLP/Gás de cozinha, o instrumento convocatório solicita a inscrição 

da empresa licitante da ANP-Agência Nacional do Petróleo, seguindo na mesma linha, 

ao realizar uma licitação para aquisição de medicamentos, o instrumento convocatório 

solicita o Registro/Licença do CRF – Conselho Regional de Farmácia, portanto, ao 

fazer uma licitação para compra de OXIGENIO MEDICINAL, o instrumento 

convocatório deveria solicitar o Registro/Licença nos conselhos regionais competentes 

ao produto. Vale ressaltar que a ANVISA classificou o oxigênio como um medicamento 

conforme RDC69/2008.      

                                        Insurge-se a ora impugnante quanto ao fato de o edital não 

requerer a apresentação do registro das empresas licitantes na entidade competente 

compatível com o objeto licitado quais sejam: CRF (Certificado de Registro de  



 
 

Farmácia) ou do CRQ (Conselho Regional de Química), conforme estabelecido no 

inciso I do Artigo 30 e inciso I do §1º do art. 30 da Lei 8.666/93, bem como 

estabelecido no item 4.1 da Resolução – RDC nº. 69/08, que exige para a liberação dos 

lotes fabricados profissional de Nível Superior legalmente habilitado, com 

conhecimento técnico sobre a produção e controle de gases medicinais. 

 

     Portanto, a não exigência de tais documentos, poderá 

acarretar danos à Administração Pública, uma vez que um fornecedor não qualificado 

poderá colocar em risco a vida dos usuários do objeto licitado. 

 

     Diante do acima exposto, solicitamos a vossa comissão a 

modificação deste edital para requerer a comprovação do registro da empresa licitante 

na entidade competente que é o CRF - (Certificado de Registro de Farmácia) ou 

CRQ (Conselho Regional de Química) para que esta Administração não sofra danos, 

não coloque em risco a vida dos usuários do objeto solicitado e tenha a oportunidade de 

realizar o melhor preço e a melhor compra. 

, 

 

 

 

 

DO PEDIDO: 

     Após todas as ocorrências expostas, solicitamos a 

modificação do edital de licitação e sejam exigidos das empresas licitantes os seguintes 

documentos: 



 
 

A) APRESENTAÇÃO DA LICENÇA SANITÁRIA; 

B) AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA; 

ACOMPANHADA DO CONTRATO DE REVENDA FIRMANDO ENTRE O 

FABRICANTE/ENVASADOR E REVENDEDOR/DISTRIBUIDOR; 

C) APRESENTAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL; 

D) APRESENTAÇÃO DA LICENÇA DE CONFORMIDADE DO CORPO DE 

BOMBEIROS; e, 

E) APRESENTAÇÃO DA COMPROVAÇÃO DO REGISTRO NO CONSELHO DE 

CLASSE COMPETENTE / CRF – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA OU 

CRQ – CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. 

 

     Sem mais, disponibilizamos o endereço eletrônico oficial 

oxinorteatm@gmail.com para envio da resposta da presente impugnação. 

 

 

 

Altamira/PA, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

A DE SOUZA SILVA COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS 

CNPJ: 29.187.356/0001-68 

mailto:oxinorteatm@gmail.com
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