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COBRA TECNOLOGIA S.A 
 
 
 
 

Sr. Pregoeiro   

e demais membros da Comissão de Licitação. 

 

 

 

 

Referência:   PREGÃO ELETRÔNICO- 20-2016-03-04 

 
 
 OBJETO:             Registro de preços para aquisição de gaveteiros, armários, e mesas de reunião, nas 

localidades da COBRA TECNOLOGIA S.A. conforme modelo e especificações constantes no projeto básico 

para atender às necessidades eventuais da Cobra Tecnologia S.A. 

 

ROAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, neste ato qualificada como IMPUGNANTE pessoa 

jurídica de direito privado estabelecida a Rua Alice  Cestari Mantovani, 611 – Caxias do Sul – RS, 

devidamente inscrita no CNPJ N°: 94.622.230/0001-36 neste ato representado por seu bastante 

procurador  o Senhor  Ronaldo Antônio da Rocha,  Engenheiro, brasileiro, casado, portador da 

Carteira de Identidade Nº 8R8085228SC  vem na forma da Legislação Vigente impetrar a devida 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ao edital identificado, nos fatos e fundamentos que passa a 

descrever:  

 

IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA 
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Ilustre Pregoeiro e demais membros da comissão de licitação. 

 

O Julgamento da Impugnação Administrativa aqui apresentada recai nesse momento para sua 

responsabilidade, o qual a IMPUGNANTE confia na lisura, isonomia, na eficiência administrativa e 

na imparcialidade a ser praticada no julgamento em questão, evitando assim a busca pelo Poder 

Judiciário e demais Órgãos Fiscalizadores para a devida apreciação desse Processo 

Administrativo, onde apontaremos os vícios de ilegalidade que conduzem esse processo a 

nulidade, face a responsabilidade de aplicação do dinheiro público. 

 

A IMPUGNANTE faz constar o seu pleno direito a IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ao edital de 

Licitação, por contrariar o principio da igualdade, da competitividade e a isonomia em 

conformidade com a legislação vigente em especial Decreto Nº 5.450/2005,  a Legislação Geral 

de Licitação Lei 8.666/1993 e a Constituição Federal. 

 

Decreto Nº 5.450/2005 

 

Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos princípios 

básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

eficiência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório 

e do julgamento objetivo, bem como aos princípios correlatos da 

razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.  

 

Da Tempestividade 

 

 

Decreto Nº 5.450/2005 

 

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na 

forma eletrônica..  

 

 

Do Edital:  

 
12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL/RECURSOS 
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12.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, 

perante a Cobra Tecnologia, qualquer pessoa que não se manifestar 

até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão do 

Pregão, respeitando o horário de expediente compreendido entre as 9h 

e 18h00, apontando as falhas e irregularidades que o viciaram. Os 

memoriais da impugnação devem ser enviados para a Matriz da Cobra 

Tecnologia S.A., localizada na Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 - 

Curicica - Jacarepaguá (RJ), local onde os interessados terão vista dos 

autos do processo no horário das 10:00h às 16:00h. 

12.1.1. A impugnação será aceita na forma eletrônica – através do 

sistema Licitações-e; por e-mail departamental 

(licitacoes@bbtecno.com.br) 

 

1 – Dos Fatos Apontados: 

 

A IMPUGNANTE passa a discorrer dos fatos que a levam a pleitear a impugnação do Edital de 

Licitação. 

 

1 – Das Exigências item 2.8 Observações 

 

Do Edital 

 

 

2.8 Observações 
 
2.8.1 O PROPONENTE deverá apresentar, quando da entrega dos bens para 
demonstração (conforme item 7), relatórios técnicos da realização de ensaios 
atestando que os produtos ofertados atendem ao que segue: 

 NBR 13966:2008 Móveis para Escritório - mesas; 

 NBR 13961:2010 Móveis para Escritório – armários; 

 NBR 14535:2008 Móveis de Madeira (Requisitos e ensaios para 

superfícies pintadas); 

 Origem da madeira (FSC ou CERFLOR) em nome do fabricante do produto; 

 NBR 8094 – Laudo de ensaio de corrosão por exposição à Névoa Salina de 

no mínimo 300 horas, classificação de empolamento e enferrujamento. 
2.8.2 Para os itens enquadrados no Anexo II da instrução Normativa IBAMA nº 
31, de 03/12/2009, deverá ser apresentado juntamente com o envio da 
proposta, sob pena de não aceitação da mesma, o Comprovante de Registro 
do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do 
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artigo 17, inciso II, da lei 6.938, de 1981e da Instrução Normativa IBAMA nº31, 
de 03/12/2009, e legislação correlata. 

 

A IMPUGNANTE observa que a exigência da NBR 14535:2008 Móveis de Madeira (Requisitos 

e ensaios para superfícies pintadas); RESTRINGE toda a competitividade do certame,  

 

 

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 

 

Art. 3o 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. 

§ 1o 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, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, 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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 

deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991; 

 

Decreto Nº 5.450/2005 

 

Art. 5o A licitação na modalidade de pregão é condicionada aos 

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

igualdade, publicidade, eficiência, probidade administrativa, 

vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, 

bem como aos princípios correlatos da razoabilidade, 

competitividade e proporcionalidade. 
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O legislador, no artigo 3o da Lei 8.666/93, como também no Decreto Nº 5.450/2005, artigo 5º, é 

sábio ao exigir que a licitação deve observar os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório e  do julgamento objetivo e da AMPLA 

COMPETITIVIDADE, e veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos 

de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo” nos procedimentos licitatórios. 

 
 

JURISPRUDENCIA TCU – Tribunal de Contas da União 
 
 

A licitacao nao deve perder seu objetivo principal, que e obter a proposta 

mais vantajosa a Administracao, mediante ampla competitividade, a teor do 

art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993. 

Acórdão 1734/2009 Plenário (Sumário) 

 

Observe rigorosamente as disposicoes contidas no art. 37, caput, da 

Constituicao Federal de 1988 c/c o art. 3o da Lei no 8.666/1993, obedecendo 

aos principios constitucionais da publicidade, da igualdade, da isonomia e da 

impessoalidade, de modo a impedir restricoes a competitividade. 

Acórdão 819/2005 Plenário 
 

Portanto, aliada a celeridade, a competitividade e caracteristica significativa 

do pregao e vem expressamente albergada nao so no caput do art. 4o do 

Decreto no 3.555/2000, como principio norteador dessa modalidade, como 

em seu paragrafo unico: “as normas disciplinadoras da licitacao serao sempre 

interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os interessados, 

desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a 

seguranca da contratacao” (grifos acrescidos). 

Acórdão 1046/2008 Plenário (Voto do Ministro Relator) 
 

 

2 – Das Considerações Finais 

 

2.1 - A IMPUGNANTE acredita na aplicação do principio da imparcialidade e moralidade 

administrativa no processo em epigrafe,  

2.2 - Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados a IMPUGNANTE entende por 

finalizada sua Impugnação ao Processo Administrativo. 
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3  – Do Pedido 

3.1- Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados e devidamente 

comprovados a IMPUGNANTE em busca da aplicação do DIREITO, passa a requerer 

a EXCLUSÃO DA EXIGENCIA DA NBR 14535:2008 Móveis de Madeira (Requisitos 

e ensaios para superfícies pintadas) – a FIM E PRESERVAR O CARATER 

COMPETITIVO DO CERTAME E O MANTER NA LEGALIDADE NECESSÁRIA. 

Nesses Termos, Pede Deferiment 

o,  

 

Caxias do Sul – RS , 01 de Abril de 2016 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Ronaldo Antônio da Rocha (sócio diretor) CPF 385405689-34   CI 8R808528SC 

 

Luciano Garcia Sandi (Licitações e Contratos Administrativos) 


