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A  

COBRA TECNOLOGIA S.A  

 

Prezados Senhores,  

 

A PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA, CNPJ nº 

65.414.476/0001-14, com fundamento no § 2º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, vem, 

tempestivamente, interpor esta IMPUGNAÇÃO ao edital apresentado por esta 

Administração, levando em consideração o ordenamento jurídico vigente no país e o 

disposto no artigo 22, inciso I da Constituição Federal Brasileira.  

 

DOS FATOS  

 

A SECRETARIA da COBRA TECNOLOGIA S.A abriu um processo licitatório, com o 

edital de número 2520160331, que tem como objetivo o “Registro de Preços para 

aquisição de aparelhos telefônicos IP SIP básicos e com videochamadas”, para 

atendimento das demandas da COBRA TECNOLOGIA.  

 

A IMPUGNANTE, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em questão 

para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades dessa 

Administração.  

 

Contudo, depara-se esta empresa com flagrante ilegalidade do procedimento licitatório 

que solicita Aparelho Telefônico com Vídeo Chamado - SIP - Tipo D, visto que, após 

pesquisa dos produtos dos demais fabricantes, constatamos que nenhum modelo que 

atenda a todas as especificações técnicas e que possui homologação na ANATEL, 

exceto o fabricante GranStream, ou seja, o único modelo que atenderia esta licitação e 

que estaria homologado na ANATEL é de um único fabricante assim direcionado para o 

mesmo.  

Pesquisamos os fabricantes Polycom, Yealink, CISCO e Panasonic, e nenhum desses 

fabricantes possui um modelo de telefone que atenda a todos os requisitos solicitados no 

item 2.3.4 (incluindo subitens). 
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Por isso solicitamos alteração no edital, permitindo assim que outros fabricantes tenham 

possibilidade de participar. 

Pedimos a revisão em todo item, referente aos CODECS, CONECTIVIDADES, 

ESPECIFICAÇÕES DE MEMÓRIA, etc. alterando as características solicitadas, 

permitindo assim a ampliação da competitividade desse modelo de telefone, ou, que o 

órgão justifique o conteúdo descrito em todo o item 2.3.4. 

 

Visando a economicidade do órgão e a possibilidade de maior concorrência para o 

referido pregão, solicitamos a readequação do edital. 

 

Nestes termos, requer a IMPUGNAÇÃO do edital nº 2520160331, devendo esta 

aguardar a alteração do edital. Pede deferimento. São Paulo, 11 de Abril de 2016. 

 

  

Pede deferimento. 

 

 

São Paulo, 11 de Abril de 2016. 

 

 

 

 


