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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE/MG   

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIRETORIA DE LOGÍSTICA  

GERÊNCIA DE COMPRAS   

 

REF.:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 

PROCESSO Nº 04.000.644.22.92 

IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 964025 

 
 
 
 

    TECNOCELL AGROFLORESTAL LTDA., pessoa jurídica 

de direito privado regularmente constituída nos termos de seu contrato social, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 61.004.818/0001-77, sediada na Rua Dos Tucanos, nº 535 – Parque 

Industrial - Carapicuiba - SP, por seu representante legal, infra-assinado, com 

fundamento no artigo 41, parágrafo 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 9º da Lei nº 

10.520/2002, vem, respeitosamente, dentro dos prazos legais apresentar: 

 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: 

 A Impugnante é tradicional empresa fabricante de diversos produtos inseticidas e 

raticidas indispensáveis para acorrer às necessidades de aquisição dos mais variados 

órgãos públicos, participante ativa de licitações em todo o território nacional. 

Desejosa de participar do Pregão eletrônico nº 006/2022 processo nº 

04.000.644.22.92, que tem como objeto, o registro de preços para aquisição de vacinas 

múltipla para cães e gatos, inseticida, carrapaticida e medicamentos veterinários 

necessários para atender a demanda do Município de Belo Horizonte, conforme 

quantidades, especificações constantes no anexo I do edital em epígrafe, previsto para 

ocorrer em 24 de outubro de 2022, horário: 9:00 h.  
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O fato é que, analisando o referido edital, a Impugnante constatou a existência de 

vícios que implicam na invalidação de seu conteúdo, uma vez que violam os princípios da 

licitação positivados no artigo 3º da Lei nº 8.666/93 (Lei Nacional de Licitações), norma 

que é aplicável subsidiriamente à Lei nº 10.520/2002, que regula a licitação na 

modalidade pregão. 

Portanto vejamos: 

Com efeito, reza o artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, “In Verbis”:  

“§ 1º- É vedado ao agentes públicos:  

I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas 
ou condições que comprometam, restrinjam ou frustem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstâncias impertinentes ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato”. 

 

Outrossim, a lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, em seu artigo 3º, inciso II, reza o 

seguinte: 

“ Art. 3º, II – A definição do objeto, deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas 

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 

competição” 

  Desta forma, observa-se que o edital em seu anexo I – ESPECIFICAÇÃO E 

QUANTIDADE DO OBJETO, contraria sobremaneira a lei federal 8.666/93 e 

consequentemente a Lei 10.520/2002,  uma vez que ao especificar os materiais da forma 

como fez, deixa claro indícios de direcionamento de alguns dos objetos licitados, o que 

restringe o certame, tirando qualquer resquício de competitividade, não tornando a 

escolha do poder publico democrática, equitativa e ampla. 

Portanto vejamos:  

Lote: 3 e 4 – Raticida tipo dose múltipla, em pó, princípio ativo varfarina, frasco 

com 01kg. 
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O Manual de equivalência de raticidas, publicado pela FUNASA ( Fundação 

Nacional de Saúde ) comumente utilizado pelos orgãos públicos para aquisição de 

raticidas, abre opções para mais de um princípio ativo e equipara os princípios ativos e 

suas concentrações, visando justamente um maior número de ofertantes. Ora, é sabido 

que dentre os raticidas com formulação pó de contato o mais usual são os raticidas 

formulados com o princípio ativo Coumatetralil a 0,75%, não obstante, pode se optar 

também por Warfarina a 1%. No entanto, o edital optou por apenas um princípio ativo 

(warfarina). Tal escolha direciona automaticamente o edital para uma única marca 

comercial e consequentemente um  único fornecedor, restrigindo sobremaneira o 

universo de participantes, o que inviabiliza o princípio da igualdade e da isonomia, 

frustando o caráter competitivo do certame.  

Lote: 5 e 6 – Raticida tipo dose única, bloco extrusado, com orifício para fixação, 

peso aproximadamente 15 a 20 gramas, princípio ativo bromadiolone, pacote com 01kg.  

Ora, o edital mais uma vez, direcionou os itens para um único princípio ativo 

(Bromadiolone) em uma única formulação (bloco extrusado), tal escolha, novamente 

direciona o edital para uma única marca comercial e consequentemente um único 

fornecedor, restringindo sobremaneira o universo de participantes e frustando o caráter 

competitivo do certame.  

Lote: 7 e 8 – Raticida tipo dose única, isca integral com semente de girassol, 

princípio ativo flocoumafen, pacote de 01kg.  

Inibe-se a participação de licitantes escolher um único princípio ativo em uma 

única formulação. As iscas raticidas formuladas com semente de girassol são comumente 

utilizadas por diversos formuladores (fabricantes). No entanto, sabe-se que podem ser 

formuladas com os ingredientes ativos brodifacoum, bromadiolone, difethialone e 

flocoumafen nas concentrações de 0,025% e 0,005% e todas se equivalem. Qual a razão 

então do edital, mais uma vez optar por um único princípio ativo (flocoumafen)?  

Basta fazer uma breve pesquisa no site da MS/ANVISA, 

consultas.anvisa.gov.br/saneantes para verificar quantos raticidas formulados com 

semente de girassol a base de flocoumafen estão registrados e se constatará o quanto se 

restringiu a competição.  
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Não há razão técnica plausível para se escolher um único princípio ativo em 

detrenimento de outros igualmente eficazes. Tal exigência se presta, apenas, a propiciar 

o conhecimento prévio de quem irá participar da licitação, o que, em princípio, vulnera os 

princípios informadores do certame e, inclusive, reduz indevidamente o universo de 

participantes.  

Inibe a participação de licitantes escolher um único princípio ativo em uma única 

formulação, conseguentemente uma única marca comercial, pois nenhuma compra 

poderá ser feita sem a adequada caracterização de seu objeto, conforme determina a lei 

8666/93 em seu artigo 14. 

Essas circunstâncias bem demonstram os vícios que contém o instrumento 

convocatório do certame. A licitação, como é cediço, cumpre duplo objetivo: selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia. Nos moldes apresentados o presente edital, inviabiliza o 

princípio da igualdade e da isonomia, frustando o caráter competitivo do certame e fere o 

princípio da economicidade, prejudicando sobremaneira o erário público. 

Destarte, temos claramente que o presente processo licitatório não pode 

prosperar, devendo o presente edital ser retificado, haja visto que a teleologia das 

licitações é a de garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e 

selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. 

Diante de todo o exposto, requer:  

Que seja o presente processo licitatório prejudicado, considerando-o NULO, com 

a consequente nova elaboração do edital e publicação do mesmo, nos termos do artigo 

49 da lei 8.666/93. 

Nestes termos, 

Pede e espera deferimento. 

Carapicuiba-SP, 18 de Outubro de 2022 
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