
PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO SRP Nº 01/2021 – PROCESSO Nº 25383.000101/2021-97, 
INTERPOSTOS POR EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAREM DO 
CERTAME. AS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
ENCONTRAM-SE ANEXADOS AOS AUTOS.  

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

EMPRESA A) Requerendo que: "... a) DAS ESPECIFICAÇÕES EM EXIGÊNCIA 
PARA O GÁS AR SINTÉTICO MEDICINAL - ITEM 01. "... salientar que a 
nomenclatura aposta para o cilindro “Tipo T” é nomenclatura utilizada por uma única 
empresa gasista e por esta razão apenas 01 empresa poderá atender a exigência 
de tal nomenclatura. Considerando que os cilindros acondicionadores de gases são 
comercializados através de sua capacidade em m³ (metro cúbico) e não através de 
nomenclaturas. Torna-se sine qua non a exclusão da nomenclatura apostas “Tipo 
T”. Por todo o exposto, vimos solicitar a retificação do edital para excluir a 
nomenclatura aposta ‘Tipo T’ dada para o cilindro que acondicionará o Gás Ar 
Sintético medicinal. Identico pedido para o ITEM 05. b) DAS ESPECIFICAÇÕES EM 
EXIGÊNCIA PARA O OXIGÊNIO MEDICINAL - c) "DA RESTRIÇÃO DE 
COMPETITIVIDADE PROVOCADA PELA PREVISÃO DE CAPACIDADES FIXAS 
PARA OS CILINDROS. Considerando que o objeto licitado compreende ao 
REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de Dióxido de Carbono, CO2, incolor, 
inodoro, com cessão temporária de 20 (vinte) cilindros com capacidade entre 25 e 
30kg, sendo dois com tubo pescador; Gelo Seco; Nitrogênio Líquido, com cessão 
temporária e instalação de tanque criogênico estacionário de capacidade mínima de 
640m3; Ar Sintético Medicinal, composição 21% O2 + 79% N2 (NOMINAL); e 
Oxigênio medicinal com pureza de 99%,Considerando que o referido instrumento 
determina ainda que os cilindros possuam capacidade fixa de 9,6M³ -  Item 01. 
Considerando que os fornecedores de gases no mercado trabalham com cilindros 
em que suas capacidades variam em torno de 1 m³ de um fornecedor para outro; 
Considerando que ao exigir capacidades FIXAS e PRÉ-DETERMINADAS para os 
cilindros, ao invés de capacidades APROXIMADAS, a Administração acaba por 
restringir o caráter competitivo da disputa. Mostra-se essencial a necessidade de 
alteração do edital para contemplar que as capacidades nele previstas sejam 
APROXIMADAS e não FIXAS. Deve-se considerar o fato de que existem várias 
empresas fornecedoras de gases no mercado que possuem cilindros com 
capacidade que difere umas das outras. Essa variação gira em torno de 1m³ na 
capacidade do cilindro fornecido por um fornecedor do fornecido por outro. Além 
disso, não há qualquer impedimento técnico que justifique a FIXAÇÃO da 
capacidade de cilindros, já que produto fornecido através de um cilindro de 1m³ 
poderá também ser fornecido em cilindro de 2m³, sem que isso prejudique as 
atividades do órgão. No intuito de ampliar o caráter competitivo da licitação, torna-se 
necessário, a aplicação de uma margem de tolerância na capacidade dos cilindros. 
Desta feita, sugerimos ao Ilmo pregoeiro que o edital convocatório determine que a 
contratada disponibilize cilindros com CAPACIDADES APROXIMADAS às 
capacidades exigidas no Anexo I. III. ESCLARECIMENTO QUANTO AO 
FORNECIMENTO DE GELO SECO. Da análise do descritivo aposto para o item 03-
Gelo Seco CO2, verifica-se a exigência de fornecimento em bastões’. Considerando 
que o exigido na especificação não ficou claro quanto ao seu fornecimento vimos 
questionar: ● O fornecimento para o Item 03 - Gelo Seco deverá ser em NUGGET?
● O fornecimento para o Item 03 - Gelo Seco deverá ser em PELLET? ● O 
fornecimento para o Item 03 - Gelo Seco deverá ser em BLOCOS? IV. 
ESCLARECIMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DO NITROGÊNIO LÍQUIDO -
ITEM 04 Da análise do Objeto desta licitação verifica-se a necessidade de 
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instalação de tanque criogênico estacionário de capacidade mínima de 640m3. 
Considerando que para o item 04 - Nitrogênio Líquido essa Administração estima 
um consumo anual de 50000m³. Considerando ainda que no Anexo I - Termo de 
referência faz menção para o fornecimento do Item 04 - Nitrogênio Líquido no 
Subitem 1.2 a capacidade de 5000m³ Considerando que para a quantidade 
estimada anual por esta Administração em relação ao tanque que deverá ser 
instalado com capacidade de 640m3 o mesmo se torna desproporcional, vimos 
questionar: ● Qual o tamanho do Tanque que a Licitante Contratada deverá 
instalar? ● Qual o volume a ser fornecido anualmente para o Item 04 será de 
50000m³ OU ● Será de 5000m³,  EMPRESA B) "1) O subitem 4.4.1.2 do Termo de 
Referência aduz que os cilindros deverão ser disponibilizados com todos os 
acessórios necessários para seu perfeito funcionamento e manuseio (a exemplo do 
tubo pescador), mesmo os acessórios não especificados neste termo de referência. 
Do mesmo modo, o subitem 4.4.3.2 do Termo de Referência dispõe que os cilindros 
deverão ser disponibilizados com todos os acessórios necessários para seu perfeito 
funcionamento e manuseio, mesmo os acessórios não especificados neste termo de 
referência. Ocorre que com as exigências acima, o fornecedor não tem como 
dimensionar o estudo para elaboração de proposta de forma assertiva. Assim, exigir 
acessórios que não estão previstos no edital é no mínimo muito arriscado, causando 
insegurança operacional. Aliás, todas as exigências devem estar previstas no edital, 
sob o risco de prejuízos incalculáveis, além de cobranças excessivas e fatalmente 
descumprimento contratual. Logo, deve ser excluído dos dispositivos em comento a 
expressão “mesmo os acessórios não especificados neste termo de referência”. 2) 
O subitem 6.5 do Termo de Referência prevê que a contratada deve substituir os 
cilindros e tanque criogênico estacionário sem condições adequadas de pressão, 
defeituoso ou impróprio para uso, embora ainda com qualquer conteúdo dos 
produtos respectivos, no prazo de até 24 horas, a contar da notificação pelo IGM-
FIOCRUZ ou da detecção pela contratante, sem interrupção do fornecimento dos 
gases objetos deste contrato. Ora ilustre Pregoeiro, o órgão deverá conceder um 
prazo maior para troca do tanque criogênico em caso de defeito, já que o prazo 
exigido é impossível de ser atendido pelos licitantes. Desta feita, a Impugnante 
sugere prazo de 10 dias para a substituição do tanque e 24 horas para substituição 
dos cilindros. Insta registrar que o prazo sugerido pela Impugnante não acarretará 
prejuízos para a Administração, razão pela qual o subitem em apreço deve ser 
modificado. 3) O Edital não deixa claro sobre qual o instrumento será utilizado 
para efetivar a contratação. Sendo assim, a Impugnante questiona: a contratação 
será firmada mediante qual instrumento? Nota de Empenho? 4) Não ficou claro o 
prazo de vigência da contratação, no entanto, a Minuta do Contrato de Comodato e 
a Ata de Registro de Preços estipulam vigência de 12V meses.Logo, a Impugnante 
indaga: qual o prazo de vigência da contratação? 5) Não está sendo exigido o 
atestado de capacidade técnica nem o balanço patrimonial como condição de 
habilitação. Ante tal premissa, deve ser incluído o atestado de capacidade técnica e 
o balanço patrimonial sob pena de violar os arts. 30 e 31 da Lei 8.666/93. 6) A 
Cláusula Quarta da Minuta do Contrato de Comodato informa que o comodante 
prestar assistência permanente com manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos fornecidos em comodato, incluindo substituição de peças e 
acessórios, sem qualquer ônus para o IGM-FIOCRUZ, ou até mesmo a substituição 
destes equipamentos se necessário por outro em perfeito estado em até 24(vinte e 
quatro) horas após a comunicação do problema, sempre que necessário, que não 
precisará ser por escrito, em dias úteis. Contudo, as supracitadas manutenções não 
fazem parte do objeto do Edital, devendo ser retiradas da referida Minuta Contratual. 
EMPRESA C) 1.   DO OBJETO  1.1.  O objeto da presente licitação é a escolha da 
proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇO para a aquisição de Dióxido 
de Carbono, CO2, incolor, inodoro, com cessão temporária de 20 (vinte) cilindros 
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com capacidade entre 25 e 30kg, sendo dois com tubo pescador; Gelo Seco; 
Nitrogênio Líquido, com cessão temporária e instalação de tanque criogênico 
estacionário de capacidade mínima de 640m3; Ar Sintético Medicinal, composição 
21% O2 + 79% N2 (NOMINAL); e Oxigênio medicinal com pureza de 99%, conforme 
condições, quantidades, unidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. ANEXO III M I N U T A DOS PRODUTOS DIÓXIDO DE CARBONO, 
INCOLOR, INODORO, CO2 – cessão de quinze cilindros transportáveis, com 
capacidade entre 25 e 30 kg, sendo que um cilindro deverá ser equipado com tubo 
pescador. EMPRESA D) Gostaria de algumas informações. Quantos dias da 
semana seriam as retiradas? Qual seria as quantidades, aproximadas de cada 
retiradas? E se seria possível, essa logística de entregas ser da empresa 
ganhadora? Pois a empresa trabalha em salvado somente com entregas.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 DO PROCESSO Nº 
25383.000101/2021-97, INTERPOSTO POR EMPRESAS INTERESSADAS EM 
PARTICIPAREM DO CERTAME

Encontra-se nos autos do processo em epígrafe, as respostas dadas pela área 
técncia solicitante, aos pedidos de impugnação e esclarecimentos referentes ao 
Edital de PE SRP Nº 001/2021-IGM. 

Prosseguindo cabe informar que o processo licitatório em tela cumpre todas as 
determinações legais, tanto no que tange a sua fase interna como a fase externa, 
sendo regida pelas legislações vigentes. 

EMPRESA A) Item II - Das especificações em exigência para o gás ar sintético 
medicinal (item 01 do Termo de Referência) e para o oxigênio medicinal (item 05 do 
Termo de Referência). A) e B) A denominação Cilindro tipo T refere-se ao cilindro 
tipo Torpedo, que caracteriza um tipo de cilindro frequentemente utilizado em gases 
específicos, especialmente o O2. A descriminação faz-se necessária tendo em vista 
que o gás será utilizado especificamente no Setor de Microscopia Eletrônica, para 
alimentar o equipamento Scanner de Laminas, cujo fabricante recomenda que seja 
utilizado o gás sintético e envazado nesse Cilindro Tipo T (Cilindro Tipo Torpedo) 
em razão da necessidade de alta pressão para o funcionamento estável do 
equipamento, sob risco de interferência nos resultados. Saliento que o mesmo gás 
deverá ser envazado no Cilindro Tipo T (tipo Torpedo) para uso no setor do Biotério, 
onde o O2 medicinal será utilizado nos experimentos com animais sedados. Além 
disso, a exigência desse tipo de cilindro se prende a otimização de espaço, tanto de 
movimentação como de instalação, tendo em vista que os espaços existentes 
nestes dois setores são estreitos, em razão do porte dos equipamentos instalados, 
implicando que cilindro com tamanho, espessura e robustez superior ao Cilindro tipo 
T (Torpedo) não poderá ser acoplado ao equipamento. C) Em relação à capacidade 
dos cilindros, considerando que o objetivo do certame é o fornecimento do gás, que 
será solicitado em m3, considerando que o termo de referência deve detalhar, no 
que couber, as informações a respeito do material a ser adquirido,  e considerando 
que atualmente os cilindros utilizados pela instituição possuem as características 
referidas neste certame, entendo que a impugnação não procede uma vez que a 
informação da capacidade não é rígida e não pretende impedir que a contratante 
ofereça cilindro compatível e com capacidade semelhante com o descrito, mas sim 
garantir o fornecimento de cilindros que serão adequados a utilização a que se 
propõe. Item III - ESCLARECIMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DE GELO 
SECO, o fornecimento do item 3, Gelo Seco - CO2 solidificado, deve ser fornecido 
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em bastões, também chamado de Nugget de maneira a possibilitar melhor 
distribuição do insumo entre os diversos Laboratórios. Item IV -
ESCLARECIMENTO QUANTO AO FORNECIMENTO DO NITROGÊNIO LÍQUIDO -
ITEM 04, quanto ao questionamento sobre o tamanho do tanque de Nitrogênio 
Líquido, conforme consta no Termo de Referência, este deverá ter no mínimo 
640m3, e o volume anual de consumo estimado para o contrato é de 50000 m3 
conforme edital. A capacidade mínima definida para o tanque criogênico, 640M³, 
leva em consideração o atendimento das necessidades de contínuas de consumo 
do IGM/FIOCRUZ e a segurança de que tal suprimento não sofra solução de 
continuidade pela não reposição a tempo de NITROGÊNIO LÍQUIDO. Entendemos, 
portanto, que essa capacidade mínima fornece a segurança necessária de que a 
fornecedora será capaz de reabastecer o tanque a tempo de evitar 
desabastecimento do item, mesmo nos períodos de pico de consumo. O tamanho 
do tanque, desde que respeitado esse limite mínimo de capacidade, fica a critério do 
contratado. O quantitativo previsto para o registro de preços (12 meses) é de 
50.000M³. EMPRESA B) Item 1) O subitem 4.4.1.2 do Termo de Referência aduz 
que os cilindros deverão ser disponibilizados com todos os acessórios necessários 
para seu perfeito funcionamento e manuseio, entendendo essa Administração ser 
as peças que compõem a segurança e funcionamento do equipamento, inclusive o 
tubo pescador. A exigência editalicia de que os cilindros sejam disponibilizados com 
todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento e manuseio, 
mesmo os acessórios não especificados no edital, reforça o entendimento de que a 
comodante deverá entregar o material, objeto da licitação, em cilindros com total 
condições de uso durante o consumo do material ora contrato, visando salvaguardar 
os seus usuários, bem como a Administração, atendendo a futura contratada as 
Normas de Segurança, inclusive fornecendo o material em cilindros em perfeito 
funcionamento, a exemplo da válvula da abertura. Por fim, conforme pode ser 
verificado no subitem 6.5 do Termo de Referência, essa exigência se limita à 
garantia do perfeito funcionamento do equipamento, seguindo as normas da ABNT 
e de segurança, vigentes, portanto não se estendendo a outras funcionalidades não 
previstas. Item 2) O subitem 6.5 do Termo de Referência prevê que a contratada 
deva substituir os cilindros e tanque criogênico estacionário quando não estiver em 
condições adequadas de pressão, defeituoso ou impróprio para uso, embora ainda 
com qualquer conteúdo dos produtos respectivos, que sua troca e/ou reparo seja no 
prazo de até 24 horas, contados da notificação pela fiscalização do IGM-FIOCRUZ 
e/ou da detecção pela contratante, sem interrupção do fornecimento dos gases 
objetos deste contrato. A exigência de prazo para substituição do tanque e cilindros 
encontra-se fundamentada na impossibilidade de interrupção do fornecimento dos 
insumos (gases) sob pena de prejuízos irreparáveis às atividades de pesquisa da 
instituição. Além disso, o prazo editalício atual é razoável, pois espera-se que a 
substituição dos equipamentos somente ocorra em casos raríssimos e somente 
após a incapacidade de manutenção corretiva do mesmo pela própria futura 
contratante (comodante). Item 3) Conforme preceitua a legislação, o registro de 
preços é um sistema de contração que ao final da licitação, após sua homologação, 
a empresa detentora do registro do preço assina a Ata de Registro de Preços, 
contendo a quantidade estimada, que manterá seu preço registrado por um 
determinado período. A administração, quando da necessidade dos produtos, 
formalizará a contratação por nota de empenho, conforme subitem 16.2 sendo este 
o instrumento equivalente de contratação da Administração. Item 4) Poderá a 
impugnante está confundindo prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, com o 
prazo da contratação, sendo este último correspondente ao prazo de entrega, 
podendo ser notado que a licitação em tela tem prazos distintos, conforme disposto 
no Edital a saber: Subitem 15.5. O prazo da vigência da Ata de Registro de Preços 
será de 12(doze) meses, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada. O 
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prazo de contratação será correspondente ao prazo de entrega, que encontra-se 
previsto nos subitens do item 4.2 do Termo de Referência. Por fim, cabe registrar 
que no Contrato de Comodato tratamos tão somente do prazo de vigência da Ata de 
Registro de Preços, que corresponde ao prazo em que os equipamentos ficarão na 
contratante. Item 5) No que se trata a dispensa do Atestado Técnico, como requisito 
de habilitação, o mesmo foi dispensado, tendo em vista que o objeto da licitação 
não é de grande complexidade. Com referência ao balanço patrimonial, tratando a 
aquisição para entrega imediata, baseada na Lei 8666 foi dispensado a exigência de 
balanço. Item 6) Cabe observar que tais manutenções dispostas no Contrato de 
Comodato, são obrigações da futura contratada, o que irá garantir o uso pelo IGM 
dos equipamentos de sua propriedade, dentro das normas de segurança e em 
perfeito estado de uso e, inclusive pelo risco elevado de acidentes e consequências 
graves no caso de falha ou defeito desses equipamentos. Ademais, ocorrendo 
quaisquer danos em quaisquer equipamentos, que sua substituição seja dentro do 
prazo previsto no Edital, para que as pesquisas em andamento no IGM, que usam o 
equipamento em tela, não possam em hipótese alguma serem paralisadas, razão 
pela qual essas exigências fazem parte das obrigações da futura contratada e não 
do contratante. Por fim, a exigência de prestação de assistência permanente e 
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos fornecidos em comodato, ou 
mesmo a substituição dos mesmos, não se reveste portanto como serviço a ser 
prestado ao IGM-FIOCRUZ, mas frisando que na obrigação da comandante em 
garantir a segurança e perfeito funcionamento dos equipamentos cedidos em 
comodato. EMPRESA C) Conforme preceitua o Edital, a elaboração da proposta 
deverá atender a descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares 
à especificação do Termo de Referência, onde no mesmo em seu subitem 4.4.1. 
informa que a quantidade de cilindros são de 20(vinte) cilindros. Observando ainda 
que tal informação é descrito no Objeto do Edital, bem como no Termo de 
Referência, sendo claro quando dispõe nos mesmos a quantidade de 20(vinte) 
cilindros, devendo a licitante quando do formulação e envio da sua proposta, cotar a 
quantidade indicada no Termo de Referência, bem como no Objeto da licitação. 
EMPRESA D) Tratando o Edital de Pregão Eletrônico para registro de preços, sendo 
este um meio formal para a administração pública registrar preços de determinado 
produto para futura e eventual aquisição e o mesmo não obriga a Administração 
Pública adquirir o bem licitado na sua totalidade, a aquisição se dará na forma do 
Edital e do Anexo I - Termo I de Referência. Portanto, a Administração se obriga a 
cada necessidade do gelo seco, realizar o aviso prévio que se dará com 
antecedência de 24 horas, conforme preceitua o subitem 4.2.3. Cabe acrescentar, 
que o gelo seco será coletado pelo IGM nas dependências da futura contratada, 
conforme determinado no subitem 4.2.3.1. do Edital e tal logística será realizada 
pelo IGM e com base na sua necessidade, sendo a quantidade mínima de 5 quilos, 
devendo a futura contratada, quando do aviso da necessidade, estar apta ao 
atendimento no prazo a ser informado.

Diante do exposto, a Pregoeira não acata a impugnação, mantendo as 
especificações, bem como as exigências já previstas no Edital, e submete sua 
decisão à autoridade maior do Instituto Gonçalo Moniz, para acatá-la, salvo melhor 
juízo. Salvador-BA, 21/05/2021. Maria do Livramento C. Queiroz - Pregoeira,  
Port.006/2021DIR, Sr Eduardo Fialho e Roni Vinhas,  Membros da Equipe de Apio  
Port.006/2021-DIR.

(REGISTRA A PREGOEIRA QUE A RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO SE ENCONTRA  
DEVIDAMENTE ACATADA PELA AUTORIDADE MAIOR DO IGM E SERÁ 
TAMBÉM DISPONIBILIZADA NO SITE DA INSTITUIÇÃO, A SABER: 
WWW.BAHIA.FIOCRUZ.BR).

5


