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ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 19/2022 (Processo Administrativo n° 200/4576/2022) 

 

MASTER MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

29.475.673/0001-80, com sede e foro jurídico no Rio de Janeiro – RJ, na Rua Nerval de Gouvêa, 131 – Loja B, 

Quintino Bocaiuva, Rio de Janeiro, CEP 21311-325, vem por meio de seu representante legal, Vinicius Melo 

Lira, portador da cédula de identidade nº 12907568-5 e inscrito no CPF n° 092877907-60, com fulcro no 

artigo 41 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL do Pregão Eletrônico 

supra mencionado, face aos fatos e fundamentos a seguir expostos: 

 

DA ADMISSIBILIDADE 

 

O Artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/1993 prevê o prazo legal e os legitimados para interposição da 

impugnação ao edital: 

 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade 
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 três dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º 
do art. 113.  
 
§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes 
com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de 
leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. (grifo nosso) 

 

De acordo com a cláusula 23.1 do instrumento convocatório, foi consignado para impugnação aos termos 

do edital o prazo de até três dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública do certame, como 

reproduzido a seguir: 
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Logo, a impugnante não só é parte legítima para o ato, como também o pratica tempestivamente, uma 

vez que a sessão pública da licitação está agendada para acontecer no dia 13/09/2022. 

De toda sorte, é poder-dever do Administrador Público conhecer e rever, de ofício, aqueles atos  

administrativos que afrontem a legislação pátria, eis que a existência de ilegalidades nesses atos, caso não sejam 

sanadas em tempo hábil, fatalmente ensejarão o fracasso do certame licitatório, seja por macular todas as suas fases 

sucessivas, seja por eivar o próprio contrato dela decorrente de nulidade, causando enormes prejuízos à Administração 

Pública, o que não é admissível. 

 

SÍNTESE DOS FATOS                                                             

 

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói procedeu à publicação do aviso do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 19/2022, processo administrativo 200/4576/2022, cujo objeto é a aquisição de 

videolaringoscópio portátil e marcapasso cardíaco externo com montagem, instalação e treinamento, 

quando couber, conforme as especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência) e no Anexo II 

(Planilha de Quantitativos e preços estimados). 

No entanto, após análise do edital e de seus anexos, observamos a existência de impropriedades que 

podem frustrar o caráter competitivo da licitação e afastar a Administração da seleção da proposta mais vantajosa, 

cabendo, portanto, a retificação do instrumento convocatório, nos termos expostos adiante. 

 

1 – Impropriedade na especificação do objeto. 

 

Após detida análise do edital, observamos a seguinte especificação para o item 1 do objeto: 
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A exigência de lâminas de aço inoxidável médico 316 frustra o caráter competitivo do certame, tendo 

em vista só existir no mercado nacional uma marca com tais características. 

Existem no mercado opções de lâminas de alumínio, que possuem a mesma qualidade, durabilidade e 

também são passíveis de limpeza e esterilização, sendo assim, deve ser alterada a descrição do objeto com a exigência 

de “LÂMINAS CONFECCIONADAS EM METAL REUTILIZÁVEL E ESTERILIZÁVEL, QUE SÃO PASSÍVEIS DE PROCESSOS DE 

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO”, de forma a possibilitar a ampla participação de empresas licitantes no certame, inclusive 

com a aceitação de marcas que trabalham com lâminas de metal, como as de aço, por exemplo. 

Portanto, essa exigência é descabida e deve ser revista pois, além de ferir o princípio da ampla 

competitividade, também afronta o princípio da isonomia, disposto no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e 

no art. 3° da Lei Federal 8.666/93. 

Ressaltamos que a exigência também configura ilegalidade, já que contraria o disposto no § 5° do art. 7° 

da Lei de Licitações um vez que, indiretamente, acaba por indicar a marca para o objeto da contratação, como 

transcrito a seguir: 

 

§ 5o  É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade 
ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for 
feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 
(grifo nosso) 
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2 – Falta de precisão na quantidade do objeto. 

 

Embora a especificação apresente a quantidade de 03 (três) unidades do equipamento 

videolaringoscópio, constatamos não ter sido citada a quantidade de lâminas a serem fornecidas, o que impede uma 

precisa precificação do objeto e pode prejudicar a competitividade do certame e a execução do objeto. 

Muitas marcas possuem duas ou mais opções de cada tamanho de lâmina, por isso, mostra-se essencial 

a definição da quantidade de lâminas. Sem essa informação, cada licitante poderá apresentar proposta no certame 

com uma quantidade distinta de lâminas, inviabilizando a devida  comparação entre as propostas e o adequado 

julgamento, afastando a Administração da seleção da proposta mais vantajosa, como preceituado no art. 3° da Lei 

Federal 8.666/93. 

Ademais, a ausência da especificação da quantidade exata de lâminas fere o disposto no § 4° do art. 7° 

da Lei Federal 8.666/93, a seguir transcrito: 

 

§ 4o  É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e 
serviços sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo. (grifo nosso) 

 

Destarte, deverá ser corrifida a especificação do item com a definição da quantidade exata de lâminas 

necessárias para a utilização do aludido equipamento pela Administração. 

 

DO REQUERIMENTO 

 

Diante do exposto, em relação ao Pregão Eletrônico n° 19/2022, rogamos: 

 

1 - Pelo acolhimento da presente impugnação e, no mérito, pela sua procedência; 

 

2 - Pela modificação do instrumento convocatório, com as seguintes retificações: 

 

2.1 – Retificação da descrição do item 1 do objeto, modificando de lâmina em aço 

inoxidável para LÂMINAS CONFECCIONADAS EM METAL REUTILIZÁVEL E ESTERILIZÁVEL, 
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QUE SÃO PASSÍVEIS DE PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, de forma a garantir a 

isonomia do certame e observar o princípio da ampla competitividade, respeitando o 

disposto no § 5° do art. 7° da Lei Federal 8.666/93; 

 

2.2 – Inclusão da quantidade exata de lâminas na descrição do item 1 do objeto, de forma 

a viabilizar o adequado julgamento do certame, possibilitar a devida precificação e 

obedecer ao disposto no § 4° do art. 7° da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio de Janeiro (RJ), 06 de setembro de 2022. 

 

 

Master Medical Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI 

CNPJ/MF 29.475.673/0001-80 
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DA FIRMA MASTER MEDICAL COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI  

  

       VINICIUS MELO LIRA, brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, 

casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, carteira de 

identidade n. 129075685, DIC-RJ, CPF.092.877.907-60, residente e domiciliado 

nesta cidade na Rua Japurá, 772, Praça Seca, CEP: 21320-000, titular da 

MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, 

com sede na Rua Nerval de Gouvêa, 131, loja B, Quintino Bocaiuva, CEP: 

21311-325, nesta cidade, registrada na Jucerja sob o n. 33600987857, CNPJ 

29.475.673/0001-80, em 17/04/2019, e última alteração contratual arquivada em 

16/06/2020, resolve alterar a referida EIRELI, na melhor forma de direito, 

conforme as cláusulas seguintes:  

1. A partir desta data o capital social que era de R$ 104.500,00 (cento e quatro 

mil e quinhentos reais); passará para R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 

reais); com RESERVA DE LUCRO no valor de R$ 165.500,00 (cento e sessenta 

e cinco mil e quinhentos reais).  

Para tanto passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, 

e consolidar as alterações, com o teor a seguir:  

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL  

O presente girará sob o nome de MASTER MEDICAL COMERCIO DE 

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, registrada na JUCERJA sob o n. 

33600987857, CNPJ 29.475.673/0001-80, com sede na Rua Nerval de Gouvêa, 

131, loja B, Quintino Bocaiuva, CEP: 21311-325, nesta cidade, podendo a 

qualquer tempo a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte 

do território nacional.  

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL  

Comercio de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 

laboratórios; Comercio de material de limpeza; aluguel de aparelhos, maquinas 

e equipamentos médicos e hospitalar; Comercio de artigos de cama, mesa e 

banho; reparação de aparelhos e equipamentos médico e hospitalar; serviços de 

engenharia; serviços de intermediação comercial; importação e exportação; 

aluguel de maquinas, aparelhos e equipamentos; montagem e instalações de 

maquinas, aparelhos e equipamentos e comercio atacadista de artigos e 

próteses de ortopédica.  

CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO  

O prazo de duração é por tempo indeterminado.   
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CLAUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL  

O capital social é de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) divididos em 

270.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma delas 

totalmente subscrita e integralizada, neste ato, em dinheiro e moeda corrente 

nacional pelo titular a saber:  

VINICIUS MELO LIRA, com 270.000 quotas, pelo valor total de R$ 270.000,00 

(duzentos e setenta mil reais), pelo valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada uma, 

equivalente a 100% do capital social.  

CLAUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO  

A empresa será administrada pelo VINICIUS MELO LIRA, a quem caberá dentre 

outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da 

EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.  

CLAUSULA SEXTA – DO EXERCICIO SOCIAL  

O termino de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada 

ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial, e resultado econômico do 

ano fiscal.  

CLAUSULA SETIMA – DA DECLARAÇÃO  

Declara o titular da EIRELI para devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo, 

não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.  

Parágrafo Único: Do falecimento ou da incapacidade superveniente do titular 

comprovada a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. 

Depois de concluído o inventario, no caso de falecimento será feita alteração 

com a inclusão do herdeiro na empresa, e no caso de incapacidade será indicado 

pela família um representante legal que ocupará a condição de titular.   

CLAUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO  

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lie especial, e 

nem condenado ou que se encontra sob efeitos de condenação, que o proíba de 

exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crimes 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 

de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade 

(artigo 1.011 parágrafo 1º., CC/2002);  

CLAUSULA NONA – O FORO  
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Fica eleito o foro da Capital do Rio de Janeiro, para resolver quaisquer litígios 

oriundos do presente Ato.  

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 1 

(uma) via, para que surtam os devidos efeitos legais.   

Rio de Janeiro, 22 de março de 2021.  

  

--------------------------------------------------------------  

VINICIUS MELO LIRA.  

VINICIUS MELO 

LIRA:09287790760

Assinado de forma digital por 

VINICIUS MELO LIRA:09287790760 

Dados: 2021.03.25 10:47:31 -03'00'

RACHEL DO CARMO DE 

SOUZA LOPES:09983011751

Assinado de forma digital por 

RACHEL DO CARMO DE SOUZA 

LOPES:09983011751 

Dados: 2021.03.25 10:47:54 -03'00'
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Presidência da República

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalização e Simplifcação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

EIRELI, NIRE 33.6.0098785-7, PROTOCOLO 00-2021/096388-3, ARQUIVADO EM 14/04/2021, 

SOB O NÚMERO (S) 00004048432, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome

099.830.117-51 RACHEL DO CARMO DE SOUZA LOPES

14 de abril de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

Secretário Geral
1/1
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 883b93407cfe4dee5250b10f2df2353f783bcad66bc5108f7da9550370a6e088 foi autenticado de acordo 
com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador único 
denominado NID 19933 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "2ª ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL - 
AUTENTICADOT2.pdf (1 MB)", cujo assunto é descrito como "2ª ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL - 
AUTENTICADOT2.pdf (1 MB)", faz prova de que em 14/04/2021 17:24:16, o responsável Master Medical 
Comércio de Produtos Hospitalares Eireli (29.475.673/0001-80) tinha posse do arquivo com as mesmas 
características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Master Medical Comércio de 
Produtos Hospitalares Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado 
a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 14/04/2021 17:25:55 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0xb66bf374bd94c28ae1cdae050d658f53eadf840b96698a01edf038b4caf05897. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://explorer.matic.network/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.
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CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como 
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o 
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de 
código 57c7260b25be8a9cd869ecaddc0697821ee8895d4b32a860e5b264947d1ded78 foi autenticado de 
acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Matic Network, sob o identificador 
único denominado NID 23964 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "RG VINICIUS", cujo assunto é descrito como "RG 
VINICIUS", faz prova de que em 04/06/2021 16:44:40, o responsável Master Medical Comércio de Produtos 
Hospitalares Eireli (29.475.673/0001-80) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Master Medical Comércio de Produtos Hospitalares Eireli a 
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 04/06/2021 16:45:54 através do sistema de autenticação eletrônica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e 
Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o 
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da 
transação blockchain 0x0da49da424cb35ae7d7693f2834907262693beb1041afc0a78bbe2110e60a9a4. 
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://explorer.matic.network/

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

 

 


