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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 

 

 

 

CPP, em 12 de setembro de 2022 

 

Assunto: Impugnação ao Edital referente ao Pregão Eletrônico FMS nº 19/2022 

                Processo 200/4576/2022 

 

 

Versa o presente administrativo sobre abertura de procedimento licitatório para a 

AQUISIÇÃO DE VIDEOLARINGOSCÓPIO PORTÁTIL e MARCAPASSO CARDÍACO 

EXTERNO COM MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, QUANDO COUBER, 

PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI. Trata-se do Pregão 

19/2022 com data de realização da sessão eletrônica em 13/09/2022. 

 

Ocorre que em data anterior ao presente procedimento, a empresa MASTER 

MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES,. interpôs pedido de 

Impugnação ao Edital, alegando suposta irregularidade no mesmo. 

 

Isto posto, passamos à análise do pedido de Impugnação. 

 

Ao contrário do que foi dito, não há qualquer vício no Edital, que faça necessário o 

adiamento da sessão eletrônica de lances marcada para o dia 13/09/22.  

 

Além disso, constatamos que o presente pedido de Impugnação ao Edital é 

TEMPESTIVA, uma vez que fora protocolado dia 05/09/22. 

 

Ademais, analisando o teor da tempestiva impugnação, a mesma foca na questão da: 

 1 – Impropriedade na especificação 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.” 

 

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.” 

 

 A técnica do Pregão, analisando a questão, afirmou o seguinte: 
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“Em resposta ao pedido de impugnação da empresa 

Mastermedical informamos que é procedente. Então a descrição 

seria “LÂMINAS CONFECCIONADAS EM AÇO 

REUTILIZÁVEL E ESTERILIZÁVEL, QUE SÃO PASSÍVEIS 

DE PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO”. E com 

relação ao quantitativo seriam 5 lâminas para adulto sendo 2 

curvas e 2 retas e 1 para intubação difícil. 

Att, 

Marcia( Desut-Vipahe)” 
 

 

 
 

Portanto, diante dos fatos expostos, nos leva a decidir pela PROCEDÊNCIA da 

Impugnação ao Edital interposto pela empresa MASTER MEDICAL COMÉRCIO 

DE PRODUTOS HOSPITALARES Ltda. 

 

Isto posto, será REMARCADA uma nova sessão para o Pregão Eletrônico 19/2022 

com os devidos ajustes no Edital. 

 

Maria de Fatima Almeida de Figueiredo Jünger 

Matrícula 437.306-4 

Pregoeira 

CPP/FMS 


