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JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 010/2021 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 08/2021 

Objeto: Aquisição de Materiais – Inseticidas para tratamento fitossanitário de Grãos na 
Rede Armazenadora da CEAGESP, através do Sistema de Registro de Preços, conforme 
quantidades e especificações constantes do Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Impugnante: AMERIBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

 

Trata-se a presente decisão sobre a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Ameribras 

Indústria e Comércio Ltda, encaminhada à Pregoeira desta Companhia, a qual procedeu a 

análise e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, 

na forma eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br”. 

 

Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 

08/2021 está previsto para o dia 05/03/2021 e considerando que, na contagem de prazos, 

não se computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato 

convocatório do Pregão encerrou no dia 02/03/2021. 

 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 
02/03/2021, às 18h17, ou seja, fora do horário informado no Aviso de Licitação, 
descumprindo o que estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, encontrando-se, 
portanto, INTEMPESTIVA.  
 

No entanto, será analisada e respondida o documento impugnatório, em respeito ao 
direito de petição.  
 
 
II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante, em análise ao instrumento convocatório, identificou suposta ilegalidade que 

ofende o caráter competitivo do certame. 

 

Alega, em síntese, as seguintes irregularidades contidas no Edital: 

 

a) Exigência técnica na concentração de 570 gramas do ativo por quilograma de 

Fosfeto Metálico, acima da legalidade, visando direcionar o certame, item 1.1 do 

Anexo I – Termo de Referência; 

b) Falta de previsão no item 1.3 do Anexo I – Termo de Referência de que o Inseticida 

Piretróide, poderá ser atendido tanto pelos Ingredientes Ativos Bifentrina e 

Permetrina. 
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Em face da suposta restrição argumentada, a impugnante requer a retificação do Edital, 

nestas questões, todavia, não assiste razão à Impugnante, pelos fundamentos a seguir 

aduzidos.  

 

III. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

A CEAGESP como responsável pela guarda e conservação de produtos agrícolas 
(quantidade e qualidade) está sujeita à Lei 9.973 de maio de 2000 que dispõe sobre o 
sistema de armazenagem desses produtos. Dentro desta legislação está a obrigação do 
órgão armazenador assumir a reponsabilidade de realizar todos os serviços necessários 
para evitar perdas dos produtos armazenados que estão sob sua administração. 
 
Importante destacar que tratamentos fitossanitário pouco eficazes nos grãos armazenados, 
podem gerar perda de mercado, com reflexos na queda das Receitas, e consequentemente 
o dever de indenizar o cliente que tenha sido prejudicado em decorrência dessa desídia.  
 

As questões abordadas na impugnação por tratar-se de assunto extremamente técnico, 
foram submetidas  à análise e apreciação da SECOF - Seção de Controle Fitossanitário da 
Ceagesp que justificou: 

a) Ser necessário a aquisição de Fosfeto Metálico com concentração mínima de 570 
g/kg pelo fato de que produtos com concentrações com índices inferiores ao 
estabelecido no edital foram utilizados na Companhia e comparados, apresentaram 
grau de eficiência de menor qualidade, aumentando o risco de comprometimento 
dos grãos tratados, Além, de  não apresentarem registro para o controle de 
determinadas pragas importantes para o controle fitossanitário dos grãos 
armazenados na CEAGESP e nem possuem registro para o uso nas culturas de 
sorgo e algodão que dentre outras são armazenadas na CEAGESP; 

b) O ingrediente Permetrina também já foi utilizado na Ceagesp e apresentou muita 
resistência a determinados tipos de pragas/insetos; 

c) Para os dois tipos de produtos existem empresas que operam sua comercialização 
no mercado, conforme constatação no momento das pesquisas de preço. 

 
Abaixo segue teor da manifestação da área técnica: 
 
“Como Companhia Pública de renome, eixo fundamental para o abastecimento de 
alimentos/grãos e cereais no Brasil, sempre trabalhamos com vistas a atender e acatar as 
Legislações Vigentes e Pertinentes. Infelizmente, o Agronegócio Brasileiro ainda é pouco 
respaldado quando o assunto é Registro de Defensivos Agrícolas, exemplo claro seria o caso de 
Registro de Inseticidas Sólidos à base de Fosfeto de Alumínio (fundamental no manejo de pragas 
- expurgo - em armazenamento de grãos). Assim sendo, vamos às justificativas: 
 
1) No que tange ao Inseticida Sólido Fosfeto Metálico:  a concentração exigida de ingrediente 
ativo (I.A) de, no mínimo 570 gramas por quilograma de produto comercial, está atrelada ao fato 
de que apenas os produtos com essa determinada concentração de I.A serem os que possuem 
registro para controle de todos os insetos-praga que temos como alvo de manejo em nossos 
armazéns e silos (conforme listado em edital). Além disso, devemos levar em consideração a 
ampla experiência e as constatações práticas que obtivemos ao longo de nossa história, o que 
demonstra certa superioridade, em termos de eficiência de controle, de tais produtos (com no 
mínimo, 570 gramas de I.A por quilograma de produto comercial). Soma-se a isso, outra questão  
imprescindível - o registro dos produtos para a utilização no controle de pragas nas culturas do 
SORGO e ALGODÃO. Ou seja, 02 culturas de grande importância para o Agronegócio 
Brasileiro,  e que fazem parte do serviço de armazenamento da CEAGESP. O que demonstra 
uma certa desatualização da Impugnante quanto ao conhecimento de nossas atividades; 
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2) Sobre a Permetrina: aqui poderíamos abrir um parenteses e discorrer sobre o grupo dos 
piretroides e suas peculiaridades, mas não teríamos tempo. Resumidamente, estamos 
solicitando mais de um tipo de inseticida deste grupo, no caso Bifentrina, Deltametrina e 
Lambdacialotrina -- o que abre um enorme leque de empresas e produtos, ou seja, não há 
violação à Lei 8666/93, como mencionado pela Impugnante, pelo contrário. Além disso, não 
tivemos bons resultados com o I.A Permetrina, haja vista a grande existência de casos de 
resistência de insetos-praga a esse I.A. Sem deixar de mencionar que o produto comercial da 
referida Impugnante, possui registro de controle para apenas alguns insetos-praga em milho e 
trigo armazenados.  E, finalmente, não cabe a Impugnante inferir sobre o que seria ou não um 
melhor custo-benefício para a Companhia.” 

 
Além disso a Lei 13.303/2016 no artigo 47, inciso I, letra “b”, assim estabelece: 

“Art. 47. A empresa pública e a sociedade de economia mista, na licitação para aquisição de 
bens, poderão:    

I - indicar marca ou modelo, nas seguintes hipóteses:  

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um fornecedor constituir o 
único capaz de atender o objeto do contrato;” 

Nas licitações o direcionamento na descrição do objeto caracteriza-se pela inserção, no 

instrumento convocatório, de características atípicas dos bens ou serviços a serem 

adquiridos, no entanto, a descrição do objeto como forma de atender às necessidades 

específicas da entidade promotora do certame não configura direcionamento da licitação. 

 

Assim, considerando o parecer da área técnica e as prerrogativas da Lei, não há que se 

falar sobre direcionamento do certame pois as exigências do edital não restringem a 

competitividade do caráter licitatório de forma desmensurada, pois o princípio que refuta a 

restrição ao caráter competitivo não é absoluto, visto que as normas que disciplinam as 

licitações públicas devem ser interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração (grifo nosso), 

o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. (Manual de Licitações e 

Contratos TCU 4ª Edição). 

 

IV – DA DECISÃO 

 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da impugnação interposta, por 

estar nas formas da Lei, mas, quanto ao mérito, decido pela sua IMPROCEDÊNCIA, 

mantendo-se inalterados os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 08/2021. 

 

Deste modo, mantém-se a abertura da sessão pública do pregão na data prevista, qual 

seja o dia 05 de março de 2021, às 14h30min. 

 

São Paulo, 04 de março de 2021. 

 

Maria Valdirene R. S. Carlos 
Pregoeira 


