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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
 

Caxias do Sul/RS, 12 de julho de 2022. 
 
Ilustríssima Senhora Caroline Henriques de Amorim, 
Pregoeira Municipal - Prefeitura Municipal de Iúna.  
 
 
Ref.: 
Processo nº 1538/2022 

Edital de Pregão Presencial nº 040/2022 

Objeto: aquisição de equipamento termonebulizador veicular para atendimento das necessidades dos 

serviços realizados pelo Setor de Vigilância em Saúde. 

 
 
A empresa MEGAFOG EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob nº 11.229.844/0001-25, Inscrição Estadual nº 029/0513197, com sede na Rua Olinda Pontalti Peteffi, 1994 
– Bairro Diamantino – Caxias do Sul – RS – CEP: 95055-618, telefones (54) 3028-6710, 3029-5610 e 99183-
8975, por seu representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2º, do art. 41, da Lei nº 8666/93, em 
tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de 
 

IMPUGNAR 
 
os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte: 
 
 
I – DA TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO 
 

10. IMPUGNAÇÃO: 
10.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, por escrito, o presente 
Edital de licitação, devendo protocolar o pedido até cinco dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes, caso em que a Administração julgará à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, salvo se o certame for suspenso. 

 
Apesar da exigência supracitada, NÃO é admissível, na atualidade, que a Administração Pública rejeite a 
possibilidade de utilização dos modernos meios de comunicação para apresentação de recursos 
administrativos, impugnações ou pedidos de esclarecimentos. 
 
A previsão em edital que exija protocolo de tais documentos somente na forma física (presencial) macula o 
direito à ampla defesa e ao contraditório, restringindo demasiadamente a possibilidade de participação de 
possíveis interessados no certame, principalmente daquelas pessoas que estão fisicamente distantes. 
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Esse tipo de irregularidade prejudica os licitantes em seu direito de petição, previsto no art. 5º, XXXIV, a, da 
Constituição Federal: 
 

“Art. 5º (…) XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento 
de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou 
contra ilegalidade ou abuso de poder;” 

 
E, por conseguinte, viola a competitividade licitatória, disposta no art. 3º, § 1º, I, da Lei n. 8.666/93 (art. 9º, I, 
a, da Lei 14.133/2021), sendo vedado ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que 
praticar, situações que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. 
 
Em recente acórdão, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) assim deliberou: 
 

“É irregular a exigência editalícia de protocolo físico dos recursos administrativos, 
diretamente na sede da Prefeitura Municipal, tendo em vista que a ausência no 
edital da possibilidade de entrega por fac-símile ou por meio eletrônico prejudica 
os licitantes em seu direito de petição e, por conseguinte, viola a competitividade 
licitatória.” (TCE-MG – Processo 1047986/2021 – Denúncia) 

 
Nesse mesmo sentido, O TCE-MG deliberou, no julgamento da Denúncia n. 1054231/2020, que a previsão de 
que os documentos sejam protocolizados diretamente na sede do órgão pode prejudicar o caráter 
competitivo da licitação: 
 

“A previsão editalícia de impugnação ao instrumento convocatório apenas pela 
via presencial pode ser considerada óbice à competitividade, além de restringir o 
direito ao contraditório e à ampla defesa dos interessados em participarem do 
procedimento licitatório, razão pela qual deve ser garantida a possibilidade de 

insurgência por outras vias, entre as quais se inclui o meio eletrônico.” 
 
Restrições como essa não encontra amparo na Lei nº 8.666/93 – muito menos na Lei 14.133/2021 – e deve ser 
evitada pelos órgãos licitantes, pois se trata de excesso de formalismo não mais aceitável, sendo que o 
adequado seria a previsão de recebimento de mencionados documentos da forma mais ampla possível, sem 
excluir, sobretudo, o meio eletrônico, amplamente utilizado nos certames atuais. 
 
Não é admissível, na atualidade, que a Administração Pública rejeite a possibilidade de utilização dos 
modernos meios de comunicação para apresentação de recursos administrativos, impugnações ou pedidos de 
esclarecimentos. 
 
É manifesto que os procedimentos licitatórios devem primar pela estrita observância dos princípios que lhe 
são correlatos, notadamente os da universalidade e da isonomia. Assim, devem ser rechaçados quaisquer 
requisitos e exigências que venham a restringir a ampla competitividade, consubstanciando-se tal prática em 
um excesso de formalismo não mais aceitável. 
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Os meios de comunicação virtuais estão muito bem desenvolvidos e acessíveis a todos, facilitando de maneira 
ampla e definitiva a vida das empresas e dos cidadãos, não devendo, de forma alguma, ser desconsiderado 
pela Administração Pública em procedimentos licitatórios.   
 
 
II – DOS FATOS 
 
A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo Edital, 
conforme publicação em Diário Municipal e publicação no sítio eletrônico desta Prefeitura. 
 
Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a exigência formulada 
no item único do Termo de Referência, no descritivo do objeto deste Edital, que vem assim redacionada: 
 

“TERMONEBULIZADOR VEICULAR - ADAPTÁVEL A CAÇAMBA DE VEÍCULO MODELO 
CAMINHONETE OU CARRETA TIPO REBOQUE, PARA APLICAÇÃO ESPACIAL DE 
FORMULAÇÕES INSETICIDAS SOB FORMA DE AEROSSOL TIPO FOG, COM AS SEGUINTES 
CARACTERÍSTICAS: PESO VAZIO ENTRE 35 E 45 KG; PESO CHEIO ENTRE 130 E 150 KG, 
MOTOR PULSO-JATO MOVIDO A GASOLINA, RESSONADOR ÚNICO; RESSONADOR 
CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL REFRATÁRIO, CÂMARA DE COMBUSTÃO ENTRE 1.500 
A 2.100 CM3, POTÊNCIA APROXIMADA DE 100 A 130 CV (75 KW); CAPACIDADE DE 
NEBULIZAÇÃO ENTRE 30 E 140 LITROS POR HORA ( ÓLEO MINERAL, FOG SECO); CHASSI 
PARA FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO SOBRE O VEÍCULO, CONFECCIONADOS EM AÇO 
CARBONO, TRATADOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA; 2 TANQUES DE FORMULAÇÃO 
INDEPENDENTES, FIRMEMENTE ACOPLADOS AO CONJUNTO, CONFECCIONADOS EM 
MATERIAL INDEFORMÁVEL, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM CAPACIDADE 
ENTRE 40 E 60 LITROS CADA, CAPACIDADE TOTAL DE 80 A 120 LITROS; TANQUE DE 
GASOLINA EM MATERIAL INDEFORMÁVEL, RESISTENTE A GASOLINA, COM CAPACIDADE 
ENTRE 9 A 15 LITROS, SUFICIENTE PARA OPERAÇÃO DURANTE 1 HORA; SISTEMA DE 
CONEXÃO A BATERIA 12V DO VEÍCULO; CONTROLE REMOTO COM AS FUNÇÕES: 
PARTIDA E PARADA DO MOTOR; INÍCIO E PARADA DA NEBULIZAÇÃO; DUPLO SISTEMA 
DE INJEÇÃO DE FORMULAÇÃO; SISTEMA DE REGULAGEM DE VAZÃO POR BICOS 
DOSADORES INTERCAMBIÁVEIS; SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-INCÊNDIO 
AUTOMÁTICO, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DA FORMULAÇÃO PARA O CANHÃO DE 
APLICAÇÃO EM CASO DE DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO MOTOR; ACESSÓRIOS: JOGO DE 
BICOS DOSADORES, FUNIL PARA ABASTECIMENTO DE FORMULAÇÃO, ESCOVAS PARA 
LIMPEZA DO CANHÃO E DOS BICOS INJETORES, PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA; 
MANUAL DO OPERADOR EM PORTUGUÊS, COM VISTAS EXPLODIDAS DE TODOS OS 
COMPONENTES E LISTA COMPLETA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, EMBALAGEM: 
INDIVIDUAL, EM MADEIRA, ADEQUADA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGENS DO 
EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS; GARANTIA: MÍNIMO 1 ANO. CÓDIGO SIGA 253819” 

 
 
Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento 
licitatório, como à frente será demonstrado. 
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III – DA ILEGALIDADE 
 
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes públicos: 
 

“I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato;” 

 
No entanto, cabe considerar que o objeto almejado pela Administração é deveras específico, com limitados 
fabricantes e que, cada fabricante possui em seu modelo de equipamento características que os tornam 
exclusivos, apesar de teoricamente alcançarem o mesmo objetivo. 
 
Dentre os fabricantes e/ou importadores, destacam-se apenas 03 (três) em todo território nacional, por 
possuírem modelos de termonebulizadores para utilização em veículos. São eles: 
 
- PULSFOG PULVERIZADORES LTDA (Diadema/SP) 
- MEGAFOG EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (Caxias do Sul/RS) 
- MALVA DEFENSIVOS E EQUIPAMENTOS FITO E DOMISSANITARIOS LTDA (Rio de Janeiro/RJ) 
 
 No Estado do Espírito Santo, apenas as fabricantes Pulsfog e Megafog possuem distribuidores que, além de 
prestarem assistência técnica autorizada e garantia dos equipamentos, possuem exclusividade na 
comercialização, inclusive de peças para reposição e/ou manutenção. 
 
No § 7° da Lei nº 8.666/93 traz que, nas compras deverão ser observadas, ainda, a especificação completa do 
bem a ser adquirido sem indicação de marca. 
 
Já no § 5º da mesma Lei, traz que é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem 
similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável. 
 
Ainda, no Art. 3º da mesma Lei, traz que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
 
Ora, na medida em que o indigitado item do Edital está a  exigir características exclusivas do equipamento 
modelo K-3 da fabricante Pulsfog, sem qualquer justificativa técnica plausível ou comprovação de que seja a 
opção mais vantajosa para a administração, não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita 
consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir 
toda e qualquer licitação. 
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IV – DAS CARACTERÍSTICAS, VANTAGENS E DESVANTAGENS ENTRE OS MODELOS 
 
Inicialmente, as características solicitadas no Termo de Referência apontam para um equipamento de 
potência aparente de 120 cv, sendo o modelo K-3 da Pulsfog. – figura abaixo: 
 

 
 
Neste caso, o equipamento fabricado / importado pela empresa Malva (Rio de Janeiro/RJ), além de não 
possuir assistência técnica no Estado do Espírito Santo, também não possui equipamento de potência 
aparente mínima de 120 cv. Estando assim automaticamente impossibilitada de ofertar seu modelo. 
 
Com a mesma potência aparente, o único equipamento similar ao modelo K-3 da Pulsfog, será o Megafog 
Monster, fabricado pela empresa Megafog, conforme mostra a figura mais abaixo: 
 
No entanto, alguns argumentos vêm sendo utilizados de má fé para que este modelo seja “rejeitado” pelas 
administrações públicas que, por possuírem pouco ou nenhum conhecimento técnico, acabam por acatar as 
estapafúrdias alegações e, induzidas ao erro e supostamente sem outra opção, solicitar um equipamento que 
não seria de interesse técnico ou mesmo econômico.  
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A indevida associação do equipamento termonebulizador modelo Megafog Monster com a Lei nº 8.176, de 08 
de fevereiro 1991, tem por único objetivo impossibilitar a aquisição do equipamento que será a opção mais 
vantajosa para a administração (Art. 3º da Lei 8.666/93). 
 

“Define crimes contra a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de 
Combustíveis. 
(...) 
II - usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas, 
caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fins automotivos, em desacordo 
com as normas estabelecidas na forma da lei.” – Lei 8.176/91 

 
Acontece que os equipamentos termonebulizadores não possuem motor, e sim um queimador. 
Vamos entender a diferença: 
 
Conforme pode ser observado na imagem abaixo, o esquema do queimador (ou também chamado 
Ressonador) não apresenta peças móveis que o caracterizariam como motor. Não existe pistão, biela, eixo, 
cilindro, engrenagens ou qualquer peça móvel. Ou seja, queimador (ressonador) não é um motor. 
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O gás GLP, ou a gasolina, é injetado diretamente na "câmara de combustão" e é queimado sem movimentar 
qualquer peça ou gerar força motora. 
 
Para entendermos melhor sobre a definição de MOTOR: 

 
“Motor é uma máquina que converte qualquer forma de energia em trabalho 

mecânico. Os motores a combustão interna de pistão podem ser de 2 ou 4 tempos. 
Os motores a combustão interna de pistão (ciclo Diesel) podem ser de injeção 
direta ou indireta.” - Google 

 
Agora, observemos a imagem de um MOTOR: 
 

 
 
É notória a diferença entre um queimador, usado nos equipamentos que utilizam princípios do sistema Pulso 
Jato, e um motor de combustão, ficando claro que a referida Lei não se aplica aos termonebulizadores, não 
existindo qualquer restrição de uso. 
 
Ainda, motores de propulsão (já utilizados em aviões, foguetes, aeromodelos e alguns outros) também estão 
sendo indevidamente associados aos termonebulizadores com o propósito de confundir ainda mais a 
Administração. O fato é que os termonebulizadores não geram propulsão ou força motora/ mecânica, apenas 
produzem alta temperatura que é necessária para “queimar” o óleo o transformá-lo em fumaça.   
 
Como se já não bastasse, ainda com o mesmo objetivo, existem casos de outras associações indevidas com as 
Resoluções da ANP publicadas em 2015. Buscam incansavelmente eliminar a concorrência, mas sem êxito. 
 
As Resoluções ANP Nº 26 DE 27/05/2015 e Nº 40 DE 08/10/2015, da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), apontam que é "expressamente proibida a utilização de reboque e veículo 
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fechado" no transporte de gás, podendo ser feita apenas através de caminhão, caminhonetes, carros com 
reboque aberto, ou motocicletas com reboque aberto ou suporte conhecido como side-car. 
 
Ainda, a Resolução ANTT no 420/2004 e respectivas alterações, rezam que: 
 

“1.1.1.3 Não se aplicam as disposições referentes ao transporte terrestre de 
produtos perigosos nos seguintes casos: 
b) Produtos perigosos embalados para venda no varejo, portados por indivíduos 
para uso próprio.” 

Neste caso, desde que o botijão tenha peso líquido máximo de 13 kg e esteja localizado na parte externa da 
carga transportada, o Policial Rodoviário não deverá proceder à atuação inerente ao Regulamento do 
Transporte de Produtos Perigosos, nem tampouco realizar a retenção do veículo ou fazer outras exigências 
aplicáveis ao transporte. 
 
Como conclusão, podemos afirmar que não existe qualquer legislação de restrição quanto ao uso e/ou 
transporte do equipamento termonebulizador que utiliza o gás GLP como combustível, tratando-se 
exclusivamente de um argumento infundamentado e de má fé. 
 
Ademais, o modelo Megafog Monster, possui inúmeras vantagens técnicas e econômicas sobre a sua 
concorrente. Basta observar o quadro comparativo abaixo: 
 

 
 
Ora, diante deste simples quadro comparativo, qual é o equipamento mais vantajoso para o Município ? 
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Qual é o equipamento que apresenta melhor Custo x Benefício ? 
 
Por que o equipamento modelo Megafog Monster está sendo atacado continuamente pelos concorrentes, se 
não por tentativa de indução ao erro por uso da má fé, conforme mencionado mais acima ? 
 
Reforço que a Lei n° 8.666/93 NÃO DETERMINA que a Administração adquira o que for mais barato, de menor 
preço mesmo que seja o de pior qualidade, mas sim o que for mais vantajoso para os Cofres Públicos, 
Administração e Munícipes. 
 
Cabe ressaltar que os benefícios do equipamento modelo Megafog Monster vão de menor custo(R$) /hora de 
trabalho até a menor emissão de poluentes no meio ambiente, pois o gás GLP praticamente não polui. 
 
Em contrapartida, existem inúmeras menções, acordos e projetos de nível GLOBAL para acabar ou minimizar a 
emissão de gás carbônico na atmosfera (gás produzido em grande quantidade durante a queima da gasolina). 
 
Com visão ambientalista, usar o GLP nos termonebulizadores contribuirá para diminuir a emissão de CO₂. 
 
Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero cotejo com a letra 
fria da lei, despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios. 
 
 
V – DO PEDIDO 
 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para: 
 
- Declarar-se nulo o item atacado pelo inquestionável fato de direcionamento injustificável; 
- Determinar-se a revisão do processo editalício, afim de se obter o equipamento mais vantajoso para a 
administração pública. 
 
Nestes termos, 
Peço deferimento. 
 
 
 
 




















