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Ilmo. Sr. Pregoeiro 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
 

 
 
 

                                      
Ref:  Pregão Eletrônico nº 07/2019 
 
TECNOLÍNEA INJETADOS PLÁSTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº 93.448.959/0001-75, com sede e foro jurídico na cidade de Caxias do Sul – RS, à 

Rua Angelina Michielon, nº 238, Sala C, neste ato representada na forma de seu contrato social 

pelo sócio administrador, Sr. Valter Bassani vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria 

apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital do Pregão Eletrônico de nº 07/2019, nos termos que passa a 

expor para, ao final, requerer: 

 
1 – Da Exigência da NBR 13962 na versão 2018: 

O edital da presente licitação exige apresentação de Certificado de Conformidade com 

a NBR 13962 (em versão mais recente), ou seja, 2018. 

 

Ocorre Senhores, que referida norma foi publicada em 21/06/2018 e ainda algumas 

empresas encontram-se em fase de adequação das novas exigências da NBR. Aliás, a própria 

ABNT concedeu prazo para que exista uma transição entre a norma antiga e a nova.  

 

O edital da presente licitação ao exigir a apresentação da NBR 13962 na versão atuali-

zada (2018), está limitando drasticamente a concorrência, tendo em vista que a grande maioria das 

empresas fabricantes ainda se encontra em processo de transição da sua certificação. 

 

Sabe-se que a ABNT concedeu prazo até o final de dezembro de 2019 para que to-

das as empresas migrem da norma antiga para a norma nova e, por tal razão é indispensável que 

os órgãos públicos compartilhem deste prazo, oportunizando o recebimento da norma 13962 na 

versão 2016 até o final de dezembro de 2019.   
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Em anexo segue a íntegra do procedimento específico da ABNT, que confirma 

que as empresas possuem prazo até dezembro de 2019 para se adequarem a nova NBR 

13962, podendo fabricar bens até esta data com base na sua certificação de 2006.  

 

A fabricante Tok Plast embora já em processo para receber a referida certificação, ain-

da não teve todas as etapas concluídas. Em contato com a própria ABNT tomou-se conhecimento 

de que poucas empresas associadas com a ABNT já teriam recebido a Certificação, estando muitas 

empresas também no meio do processo. Claro que, isso não exclui a possibilidade de que alguma 

empresa possa ter o certificado emitido através de outra certificadora. Entretanto, é fato, que poucas 

empresas o possuem. 

 

Por tal razão, no entendimento da Tecnolínea, a exigência de apresentação da NBR 

13962:2018 mostra-se limitadora da competição, eis que impedirá empresas de competir por ainda 

não estarem devidamente certificadas com a nova NBR.  

 

Desta forma e diante do quanto acima exposto, se requer o recebimento da presente 

impugnação, eis que tempestiva. Quanto ao mérito, REQUER a reforma do edital para que sejaM 

aceitos os certificados inerentes a NBR 13962:2006, objetivando afastar a limitação da concorrência 

do certame, em afronta ao artigo 3° da Lei de Licitações. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

 
Caxias do Sul, 02 de julho de 2019. 
 
 
________________________________ 
Tecnolínea Injetados Plásticos Ltda. 
Valter Bassani 


