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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2022 

IMPUGNANTE: SANIGRAN LTDA 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 119/2022, cujo 

objeto é “contratação de empresa especializada para fornecimento de bioinseticida para controle 

do mosquito Simuliidae “Borrachudo”, de acordo com especificações constantes no Termo de 

Referência”, interposto pela empresa: Sanigran Ltda. 

A Impugnante questiona a exigência do edital de licitação de cepa específica 

AM65-52, de acordo com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), alegando 

direcionamento para a marca Vectobac. Postula que é equivocada a exigência de certificação do 

produto pela OMS, visto que o órgão regulador no Brasil é a ANVISA. Requer a alteração da 

especificação do objeto do certame, de modo a permitir o aceite de outras cepas do princípio ativo 

do objeto licitado. 

 

A Impugnação é tempestiva, motivo pelo qual passo a sua análise. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 
Por tratar-se de matéria de ordem técnica, foi solicitado o parecer do setor 

solicitante da licitação, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que encaminhou a resposta 
através do Memorando 102/2022, a seguir transcrito: 

“O Ministério da Saúde em seu site recomenda o larvicida Bacillus 
Thuringiensis Israelensis, cepa AM65-52 (BTI) tornando conclusivo que o governo brasileiro 
reconhece esta cepa como a BTI adequada para uso em água para consumo humano. Ademais, em 
licitações e contratos administrativos há a incidência do Princípio da supremacia do interesse público 
sobre o privado, como permissivo da defesa dos interesses da coletividade, podendo antever 
determinadas características de um produto que melhor atendam suas características, prevendo o 
interesse da coletividade e a Saúde Pública, por tratar-se de uso de água potável para o consumo 
humano. Assim sendo faz-se a exigência da referida cepa, além da segurança da fauna e da flora do 
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entorno dos mananciais (arroios e córregos). Em relação a regulamentação trata-se de 
recomendação da Organização Mundial da Saúde de forma a prever a Saúde pública.” 

Considerando que o Brasil utiliza as recomendações da OMS, para aquisição 
e utilização de inseticidas com uso em saúde pública, isso é mais um fator de segurança para os 
produtos que estão sendo utilizados, uma vez que os insumos têm garantia atestada de parâmetros 
relacionados à segurança ambiental e de saúde pública.  

Em relação ao direcionamento, entendo ser equivocada essa afirmação, já 
que diversas empresas vendem o produto conforme solicitado, não ferindo o princípio da 
competitividade. 

 
 

DECISÃO 
 

Considerando o parecer técnico exarado pelo setor solicitante, que detém 

conhecimento das necessidades do Município, bem como dos produtos disponíveis no mercado; 

também considerando os demais fatos expostos, resolve a pregoeira receber a impugnação 

interposta, dada sua tempestividade e admissibilidade, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 

pelos motivos acima descritos. Submeto, por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade 

competente para deliberação. 

 

Renascença, 10 de novembro de 2022. 

 

 
Luciane Eloise Lubczyk 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 


