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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 

IMPUGNANTE: SANIGRAN LTDA 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2023, 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 argumenta que o “edital de licitação não exige que o 

PRODUTO seja avaliado e reconhecido pela OMS, mas sim, somente sua CEPA”, alegando 

direcionamento para a marca Vectobac. Faz menção ao edital exigir a cepa específica AM65-52. 

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. 

 

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

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Primeiramente cabe salientar que há um equívoco no pedido de 

Impugnação ao edital uma vez que este faz diversas menções à exigência de cepa específica do 

produto licitado, mencionando inclusive a cepa específica AM65-52. O edital de licitação não traz 

nenhuma exigência nesse sentido, e não indica nenhum tipo de cepa no descritivo do item, vejamos: 

 

ITEM 01: BIOINSETICIDA PARA CONTROLE DO MOSQUITO SIMULIIDAE 

“BORRACHUDO”, LARVICIDA BIOLÓGICO COM PRINCÍPIO ATIVO BACILLUS THURINGIENSES 

ISRAELENSES 1.200 UTI (UNIDADE TÓXICAS INTERNACIONAIS POR MILIGRAMAS), DO TIPO 

SUSPENSÃO AQUOSA CONCENTRADA, COM REGISTRO NA ANVISA E COM RECOMENDAÇÕES DA 
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS, EMBALADOS EM GALÕES DE NO MÍNIMO 10 (DEZ) 

LITROS COM OS DEVIDOS LACRES, GARANTINDO SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTOS E A 

INTEGRIDADE FÍSICA E BIOLÓGICA DO PRODUTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE MÍNIMA DE 15 

MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.  
 

Visto que o edital de licitação não faz qualquer menção à cepa do produto, 
é equivocada a afirmação de que há direcionamento para a marca Vectobac, bem como não há 
fundamento de que as exigências do edital ferem o princípio da competitividade. 

 
Considerando que o Brasil utiliza as recomendações da OMS, para aquisição 

e utilização de inseticidas com uso em saúde pública, trata-se de 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, sendo razoável a exigência do edital, que 
também solicita o registro na ANVISA, que, como a própria Impugnante menciona, é o órgão 
regulador no Brasil, responsável por normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e 
serviços de interesse para a Saúde. 

 
 

DECISÃO 
 

Considerando os fatos acima 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, 03 de março de 2023. 

 

 
Luciane Eloise Lubczyk 

Pregoeira 

 

 

 


