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ORIENTAÇÃO CONSULTIVA 

PARECER  2489/2019 
 

Consulente: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Iguape/SP. 

 

Termos da Consulta 

“Solicito parecer referente ao pedido de duas impugnações ao pregão nº 11/2019, oxi-

gênio medicinal”. 

 

Relatório e Fundamentação 

Trata-se de parecer solicitado pela Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Igua-

pe, Estado de São Paulo, por intermédio da servidora Maria Cláudia da Silva Pio, Assistente 

de Administração e Licitação, no qual requer a análise de impugnações formuladas por empre-

sas interessadas ao Edital da licitação, na modalidade pregão, sob o nº 11/2019, com a finalidade 

de contratar empresa especializada para fornecimento contínuo de oxigênio medicinal, com ces-

são em comodato de cilindros.  

A Empresa AAE-METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA alegou, em 

apertada síntese, que o instrumento convocatório não respeita o princípio da isonomia, elencado 

no texto constitucional e na legislação específica, tendo em vista a desnecessidade de licença da 

Vigilância Sanitária para instalação e produção de gases medicinais no local da prestação do ser-

viço. Aduziu, ainda, que o Edital limita a competição de empresas do ramo, por exigir apenas um 

dos três tipos de sistema de abastecimento, em desconformidade com as regras previstas na RDC 

nº 50/02 da ANVISA. Por fim, requer as devidas alterações no instrumento convocatório, para 

que seja garantida a isonomia na disputa.  

Por sua vez, a Empresa SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA requereu a alteração do 

Edital, no sentido de que sejam inseridas informações relacionadas ao fornecimento do objeto, 

suscitando pela necessidade de aviso com antecedência mínima de 24 [vinte e quatro] horas pela 

Administração, bem como que o manuseio e a instalação dos cilindros sejam realizados pelos 

servidores do Setor de Saúde. Da mesma forma, pleiteou pela inclusão de prazo para pagamento, 

especificado em dias.   

É a síntese do necessário.  

1. Das Licenças fornecidas pela Vigilância Sanitária  
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Primeiramente, traga-se à baila uma breve definição sobre gases medicinais. A Secreta-

ria do Estado de Pernambuco – PE
1
, em estudo técnico sobre o tema, destacou que os gases 

medicinais podem ser conceituados como: “gases ou misturas de gases utilizados em humanos 

para fins de diagnóstico médico, para tratamento e prevenção de doenças ou para restaurar, 

corrigir e modificar funções fisiológicas. Os gases medicinais são utilizados em hospitais, clíni-

cas de saúde ou outros locais de interesse à saúde, bem como em tratamentos domiciliares de 

pacientes. São exemplos de gases medicinais: oxigênio medicinal; ar sintético medicinal; óxido 

nitroso medicinal e dióxido de carbono medicinal”.  

No mesmo sentido, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária [ANVISA]
2
 esclare-

ce, em seu sítio online, que os gases medicinais “são medicamentos na forma de gás, gás lique-

feito, gás líquido criogênico isolados ou associados entre si e administrados em humanos para 

fins de diagnóstico médico, tratamento ou prevenção de doenças e para restauração, correção 

ou modificação de funções fisiológicas” [destaques nossos].  

A Lei Federal 5.991/73, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, estabelece em seu artigo 4º, inciso II, a de-

finição de medicamento na qual os gases medicinais perfeitamente se enquadram, ainda que não 

estejam expressamente discriminados no rol apresentado pelo diploma legal: 

 

“Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos: 

[...] 

II - Medicamento - produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico;” 

Por seu turno, o artigo 1º, da Lei Federal nº 6.360/76, dispõe que os medicamentos 

que refere-se a Lei Federal nº 5.991/73 estão sujeitos às normas da vigilância sanitária. Sendo 

assim, não há que se falar que gases medicinais não se enquadram nas normas estabelecidas pela 

ANVISA, por não envolverem qualquer tipo de procedimento químico em sua produção.  

Não seria razoável que a empresa responsável, por fornecer este tipo de serviço, estives-

se isenta de qualquer tipo de licenciamento por parte do órgão regulador, no caso, a ANVISA. 

Por isso mesmo que o Decreto Federal nº 8.077, que revogou o Decreto Federal nº 79.094/77, 

citado pela empresa AAE-METALPARTES, cuidou de condicionar o exercício das atividades 

referidas na legislação supramencionada à prévia autorização da entidade reguladora, senão: 

 

                                                 
1
 PERNAMBUCO (PE). Secretaria de Administração do Estado (PE) Estudo Técnico de Gases Medicinais. 2012. 

Disponível em: <www.portais.pe.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=d68a77b0-f8dc-4539-8746-

181f7b3476d5&groupId=3055250>. 
2
 Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/medicamentos/produtos/gases-

medicinais/informacoes-gerais>. Acesso em 11 de jun de 2019. 
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“Art. 2º O exercício de atividades relacionadas aos produtos referidos no art. 1º 

da Lei nº 6.360, de 1976, dependerá de autorização da Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária - Anvisa e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão 

competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados 

os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos. 

 

Parágrafo único. As atividades exercidas pela empresa e as respectivas catego-

rias de produtos a elas relacionados constarão expressamente da autorização e 

do licenciamento referidos no caput”. 

Nesse passo, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária
3
 destaca em sua página 

na internet sobre a necessidade da obtenção de autorização e licença de funcionamento, para 

empresas que atuam neste ramo da exploração econômica:  

“O ponto de partida para solicitação de registro e realizar a notificação na Anvi-

sa é a regularização da empresa junto à Vigilância Sanitária, o que compreende 

a obtenção da Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE) e da Licença 

de Funcionamento local, também conhecida por Alvará de Funcionamento. Sem 

estas autorizações, o protocolo da petição de registro não é possível”. 

O site da Agência Reguladora
1
 disponibiliza, de modo didático, os requisitos necessá-

rios para obtenção da licença de funcionamento pelas empresas, senão: 

“A Licença de Funcionamento local (LF) é emitida pela Vigilância Sanitária lo-

cal (Visa), seja ela municipal ou estadual, na qual a empresa esteja sediada. A 

emissão da licença em esfera municipal ou estadual irá depender do nível de 

descentralização das ações de vigilância sanitária de cada estado e município 

brasileiro. [...] Em algumas situações, as obtenções da LF e da Autorização de 

Funcionamento de Empresa (AFE) podem ocorrer concomitantemente, uma vez 

que um dos documentos que integram a petição de solicitação de AFE é o rela-

tório de inspeção de estabelecimento, realizada pela VISA local. Este relatório 

aprova as instalações físicas da empresa e o seu quadro de pessoal para execu-

ção das atividades pleiteadas, constituindo-se em documento tanto de obtenção 

da LF como da AFE”. 

Assim, não há que se falar na desnecessidade de apresentação de licença expedida pela 

Vigilância Sanitária, para o funcionamento da empresa especializada no fornecimento deste tipo 

de medicamento. Todavia, em que pese a exigência deste tipo de documentação [alvarás e licen-

ças], como condição para habilitação no procedimento licitatório, não há qualquer amparo legal 

desta no artigo 30 da Lei federal nº 8.666/93
4
. Assim, orienta-se que a referida documentação 

seja exigida apenas da empresa vencedora do certame.  

                                                 
3
 Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/medicamentos/produtos/gases-

medicinais/regularizacao-de-empresas>. Acesso em 11 de jun de 2019. 
4
 Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
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Durante a fase de habilitação, exige-se tão-somente declaração de que a empresa reúne 

as condições de apresentar a documentação necessária no momento oportuno, até porque, con-

forme se pôde observar alhures, a ANVISA exige a licença de funcionamento local, ou seja, a 

empresa vencedora do certame deverá apresentar documento fornecido pela Agência de Vigilân-

cia Sanitária da localidade em que a matriz de gases medicinais será instalada.  

Exigir que as empresas apresentem tal documentação na fase de habilitação poderá re-

sultar em oneração excessiva, fazendo com que a competição reste prejudicada, em virtude da 

falta de interesse de outros fornecedores do mesmo ramo.  

Nesse sentido, leciona Marçal Justen Filho
5
: 

“Os requisitos de habilitação e as condições de participação devem ser exigidos 

somente do licitante vencedor nos casos em que é material e juridicamente viá-

vel a qualquer sujeito atender a exigência assim que convocado para firmar o 

contrato ou quando envolverem uma simples questão de qualidade mínima do 

objeto a ser executado. Mas todos os licitantes deverão comprovar o preenchi-

mento de requisitos intrínsecos à execução da prestação contratual e que não 

comportem atendimento no período entre a seleção do vencedor e o início da 

execução do contrato”. 

Em análise ao edital nº 19/2019, possível observar que a cláusula 10.2.1, “a”, exige que 

os referidos documentos sejam apresentados apenas no ato da assinatura do contrato: 

“10.2.1- No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar :  

a) Cópia autenticada da Licença da Vigilância Sanitária, emitido pelo órgão 

competente que comprove que a empresa foi vistoriada pelo serviço de Vigilân-

cia Sanitária Estadual ou Municipal. O documento deve demonstrar que a em-

presa está apta para o seu funcionamento regular. Caso o produto seja armaze-

nado pelo distribuidor, este também deverá apresentar o mesmo documento 

emitido pela Vigilância Sanitária, dentro do prazo de validade; [...]”. 

                                                                                                                                                             
I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

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; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licita-

ção; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. [...].  
5
 JUSTEN FILHO, Marçal. O TCU e as condições de participação em licitação. Informativo Justen, Pereira, Olivei-

ra e Talamini, Curitiba, n.º 105, dezembro de 2015, disponível em http://www.justen.com.br/informativo, acesso em 

11 de jun de 2019. 
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Logo, não há que se falar em qualquer irregularidade por parte do instrumento convoca-

tório, não assistindo qualquer razão à empresa AAE-METALPARTES, nesse sentido.  

2. Sistemas de Abastecimento 

A Resolução – RDC nº 50/2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dispõe 

sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos 

físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Por sua vez, a NBR nº 12.188 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas [ABNT] estabelece normas sobre a estruturação de sistemas cen-

tralizados de oxigênio, ar, óxido nitroso e vácuo para uso medicinal em estabelecimentos assis-

tenciais de saúde.  

De fato, a RDC nº 50/2002 prevê, na Parte III, dos Critérios para projetos de estabele-

cimentos assistenciais de saúde, item 07, que trata das instalações prediais ordinárias e especiais, 

no subitem 7.3.3., que dispõe especificamente sobre os gases medicinais, que são três os siste-

mas de abastecimento, consistentes em (i) Cilindros transportáveis; (ii) Centrais de reservação; e 

(iii) Usinas Concentradoras de Oxigênio, cada qual com a sua função.   

Em análise ao instrumento convocatório, possível observar que este não faz menção ao 

sistema de abastecimento que menciona o ato normativo da ANVISA, mas refere-se tão somente 

à regras da ABNT, genericamente estabelecendo os tipos de cilindros que deverão ser fornecidos 

pela empresa contratada, no Anexo I do edital.  

Diante disso, necessário que a municipalidade proceda à inclusão de tais requisitos 

junto ao instrumento do edital, a fim de evitar eventuais problemas que possam surgir no de-

correr da prestação dos serviços. A título de exemplificação, segue cláusula extraída de Estudo 

Técnico de Gases Medicinais, realizado pelo Governo de Pernambuco, já citado no presente 

estudo: 

“2.3. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados em tanques crio-

gênicos ou cilindros transportáveis, em conformidade com as prescrições da 

Norma NBR nº 12.188 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

bem como da Resolução ANVISA RDC nº 50/2002, consolidada com as altera-

ções introduzidas por resoluções posteriores”. 

Ressalte-se que o trecho colacionado acima não dispensa a devida alteração e adaptação 

do texto à real necessidade do Município.  

Portanto, nesse ponto cabe razão à empresa AAE-METALPARTES, devendo o texto 

editalício contar com as especificações trazidas pelas normatizações da ANVISA sobre o 

tema.  

3. Manuseio e instalação 



 

 
GEPAM – Gestão Pública, Auditoria Contábil, Assessoria e Consultoria em Administração Municipal 

Alameda Jarbas Bento da Silva, 268 | Vila Cicma | Fone: (18) 3521-5386 | CEP 17800-000 | Adamantina/SP 

www.gepam.adm.br |e-mail: gepam@gepam.adm.br 

6 

Não cabe o requerimento da empresa SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA no sentido 

de que a manutenção e instalação do sistema de fornecimento dos gases medicinais fiquem por 

conta dos servidores do Setor de Saúde do Município contratante. Tal requisição chega beirar o 

absurdo.  

Isso porque, como bem destacado no presente trabalho, a instalação e manutenção da 

distribuição de gases medicinais deve seguir um conjunto de regras estabelecidas por normas dos 

mais diferentes órgãos reguladores, a fim de que se evite qualquer acidente. A estrutura técnica 

da distribuição do referido medicamento exige conhecimento técnico específico, os quais não se 

enquadram nas atribuições dos servidores público, por isso mesmo que a Administração proce-

deu à abertura de Certame Público, para contratação de empresa especializada no ramo.   

Trata-se de uma prestação de serviços cumulada com o comodato dos equipamentos ne-

cessários, à medida, que o simples fornecimento dos petrechos referentes à distribuição dos gases 

medicinais, sem a sua devida instalação e manutenção, não correspondem com o objeto licitado.  

Inclusive, a municipalidade poderá requerer que a instalação seja realizada por profissi-

onais qualificados da contratada, que deverão estar subordinados a um responsável técnico, tam-

bém da empresa contratada, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia.  

Assim, fica rechaçado pedido formulado pela empresa SOLDA AÇO COMERCIAL 

LTDA. 

4. Do aviso prévio e prazo para pagamento 

Com relação ao prazo para pagamento, estabelece o item 13.1 do edital em análise: 

“13.1. O pagamento só ocorrerá após a entrega dos itens licitados, com as 

respectivas Notas Fiscais e de acordo com o cronograma do Departamento 

de Finanças da Prefeitura Municipal de Iguape dentro do prazo legal. Após o 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, o Departamento 

Municipal de Saúde realizará os procedimentos administrativos preliminares e 

enviará ao setor competente que realizará os procedimentos finais para paga-

mento. Só serão pagas as quantidades utilizadas”. [n. n.].  

Observe que o referido instrumento convocatório expressamente dispõe que os paga-

mento serão realizados conforme cronograma elaborado pelo Departamento de Finanças da con-

tratante, não havendo que se falar na necessidade de inclusão de prazo “em dias” no edital.  

Da mesma forma, não há que se falar em prévio aviso por parte da contratante, tendo em 

vista que os serviços licitados referem-se à área de saúde, serviço essencial à coletividade, abra-

çado pelo princípio administrativo da continuidade, dada a sua relevância.  
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Deste modo, orienta-se que a municipalidade acrescente cláusula no sentido de que a 

contratada deva manter-se em constante sobreaviso, devido à superveniência de casos emergen-

ciais, fora dos horários comerciais, disponibilizando, ainda, centrais de atendimento telefônico, 

que atendam 24 [vinte e quatro] horas por dia, durante todo o ano.  

Portanto, não cabem os pedidos elaborado pela empresa SOLDA AÇO COMERCIAL 

LTDA. 

 
 
Conclusão 

Diante do exposto, pode-se concluir que: 

a)  Os pedidos formulados pela empresa AAE-METALPARTES PRODUTOS E 

SERVIÇOS LTDA devem ser acolhidos em parte, para acrescentar a observância 

das normas elencadas na Resolução – RDC nº 50/2002 da ANVISA, principalmente 

no que diz respeito à central de armazenamento da distribuição dos gases medici-

nais;  

b) Os pedidos formulados pela empresa SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA não me-

recem qualquer acolhida por parte do Município, tendo em vista que não condizem 

com a realidade do objeto ora licitado;   

c) Orienta-se, por fim, pela inclusão de cláusula no edital nº 19/2019, que exija que as 

empresas fornecedoras dos serviços e bens, mantenham-se em sobreaviso durante 

todo o período do contrato, em virtude de supervenientes casos de emergência.  

 

N. Termos, S.M.J., 

É o P A R E C E R, 

 

Adamantina, 12 de junho de 2019. 
 

 

 

   Lucas R. S. Delvechio                              José Carlos Pacheco de Almeida 

    Consultor – OAB/SP 409.223                      Advogado – OAB/SP nº 209.124 

 

 


