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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Processo: 12.000274/2018
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 013/2019
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULOS,  visando atender  a  Secretaria
Municipal de Assistência Social e da Família– SEMASF.

Trata-se  de  impugnação  interposta  pela  Empresa
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
04.104.117/0007-61, sediada em Resende/RJ, na Rodovia Nissan,
nº  1.500,  Polo  Industrial,  em  desfavor  do  Edital  de  Pregão
Eletrônico n. 013/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,
visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e
da Família– SEMASF.

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE  

Para verificação dos requisitos de admissibilidade
da presente impugnação cumpre verificar o Edital de Licitação
acerca  do  tema.  Neste  sentido,  o  item  11.  Do  instrumento
convocatório trata da forma e prazo para apresentação de razões
de irresignação, conforme trechos abaixo transcritos:

11.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada
para abertura da sessão pública, qualquer pessoa física
ou  jurídica  poderá  propor  impugnação  deste  ato
convocatório do     Pregão, na forma eletrônica, via e-mail
para o endereço:   pregoes.sml@gmail.com  .
(…)
11.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante  não  habilitado  legalmente  ou  não
identificado  no  processo  para  responder  pelo
proponente;

In  casu,  a  presente  impugnação  foi  encaminhada
para o e-mail informado no edital, em 22.02.2019 às 12h:41min,
no horário de expediente desta Superintendência.

Desta  forma,  preenchido  os  requisitos  exigidos,
DECIDO por RECEBER a presente impugnação.

2 . DOS FATOS E DO MÉRITO

Antes de adentrarmos ao mérito impende reprisar
que os procedimentos licitatórios são regidos pelos Princípios
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Gerais  aplicáveis  à  Administração  Pública  e  os  que  lhe  são
específicos.

No caso vertente, merece destaque o  Princípio da
Supremacia  do  Interesse  Público,  que existe  no  ordenamento
jurídico com base no pressuposto de que “toda atuação do Estado
deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação é
extraída da Constituição e das leis, manifestações da ‘vontade
geral’1.

Assim,  havendo  qualquer  conflito  entre  direitos
coletivos e privados, deve a Administração ponderar os fatos e
normas  e  atuar,  em  todo  caso,  em  favor  da  proteção  dos
interesses públicos para solução da questão.

 É pertinente consignar também que o objeto do
procedimento  licitatório  é  delimitado  para  o  atendimento  a
determinada demanda e, o princípio da isonomia, interpretado no
âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim
em si mesmo, posto que tenha por objetivo a competição em busca
de proposta mais vantajosa para a Administração.

Por este motivo não se pode pressupor a ampliação
desmedida da isonomia numa licitação, sem mensurar o risco de,
ao final, resultar a licitação numa contratação que não serve
aos propósitos da Administração ou que de alguma forma gere
prestação de serviços inadequados ou fornecimento de bens que
não possuam desempenho e qualidade minimamente aceitáveis.

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese solicita:

(…)

III. DOS ESCLARECIMENTOS DA GARANTIA
O Edital informa que “4.2. Durante o período
de  garantia,  as  despesas  decorrentes  de
manutenção,  mão  de  obra  e  substituição  de
peças/componentes  que  apresentem  defeitos  de
fabricação, devido ao uso normal do veículo e
quaisquer  outras  despesas  oriundas  dos
atendimentos  de  assistência  técnica  e
manutenção, serão de inteira responsabilidade
da Contratada.” Contudo, não restou claro quem
deverá  arcar  com  os  custos  das  revisões,
conforme consta no Edital. 
Ocorre  que,  a  empresa  participante  da
licitação  necessita  englobar  em  seu  custo  o
valor das revisões caso estas fossem custeadas

1Direito Administrativo Descomplicado / Marcelo Alexandrino, Vicente Paulo. – 19 ed.
rev. e atual. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, pág. 184.
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pela mesma.
Desde modo, solicita-se esclarecimento sobre a
quantidade de revisões a serem custeadas pela
empresa,  ou  uma  referência  da  média  de
quilometragem para ser realizado o cálculo de
quantidade destas revisões.
Ainda, sendo a garantia da empresa maior que a
garantia  solicitada  em  edital,  qual
prevalecerá para as referidas revisões.
IV.  DAS  CLÁUSULAS  IMPUGNADAS  DO  PRAZO  DE
ENTREGA 
O  edital  solicita:   “3.1.1.  O  prazo  para
entrega  dos  veículos  será  de  até  de  45
(quarenta e cinco) dias, a contar da ordem de
fornecimento,  de  preferência  com  data
marcada..”.
Ocorre que tal exigência impede a Requerente
de  participar  deste  certame,  tendo  em  vista
que  o  tempo  de  montagem  final  e  envio  ao
concessionário  ultrapassa  esse  período,
podendo demandar um prazo de até 120 (cento e
vinte) dias corridos para que o procedimento
de aquisição, preparação e efetiva entrega dos
veículos no órgão demandante.
Deste  modo,  edital  ora  impugnado  contém
defeitos,  tendo  em  vista  o  curto  prazo  de
entrega  da  mercadoria  nele  previsto,  razão
pela qual urge necessário e imprescindível a
alteração  do  mesmo,  nos  termos  da  Lei  n°
8.666/93 e do Decreto n° 5.450/05, para fins
de majorar o referido prazo.
Assim,  requer-se  a  alteração  do  prazo  de
entrega de 45 (quarenta e cinco) dias para 120
(cento e vinte) dias. 
DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL 
Encontram-se  nos  requisitos  editalícios
vinculados à especificação técnica do veículo,
elementos  restritivos  à  competitividade  do
certame, qual seja: “capacidade de tanque de
combustível de 45 litros,”(grifo nosso).
Ocorre  que  o  veículo  apresentado  pela
Requerente  possui  em  suas  configurações
tanque de combustível com a capacidade de 41
(quarenta e um) litros, especificação esta que
apresenta uma maior vantagem, pois o veículo
possui uma autonomia/consumo menor do que os
demais  veículos  disponíveis  no  mercado,
trazendo  um  melhor  rendimento,  maior
economicidade  e  melhor  custo  benefício  em
ambientes urbanos.
Assim, entende-se que a diferença apresentada
não  pode  restringir  a  participação  de  um
licitante, em se tratando de bens tão comuns.
Visto  que  os  veículos  da  Requerente  possuem
essa  diferença  na  capacidade  do  tanque  de
combustível,  havendo,  ainda,  a  vantagem  de
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possuir  a  direção  elétrica,  que  gera  uma
economia  de  combustível  de  até  5%,  como
demonstrado  na  tabela,  por  não  consumir
potência direta do motor ao não estar ligada
diretamente a ele por correia.
Deste modo, requer-se a alteração da exigência
de “capacidade de tanque de combustível de 45
litros”, para que passe a constar “tanque de
combustível  com  capacidade  mínima  de  41
litros”.
DA  PARTICIPAÇÃO  DE  QUALQUER  EMPRESA  –  LEI
FERRARI E CONTRAN.
A  Lei  8.666/93  em  seu  artigo  30,  IV,  deixa
claro que em determinadas áreas e seguimentos,
deverão ser observadas as exigências contidas
em leis  especiais,  especificas.  No  tocante
ao mercado automobilístico brasileiro temos a
Lei 6.729/79, conhecida com Lei Ferrari. 
O instrumento convocatório requer um veículo
zero quilômetro. Para que isso possa de fato
ocorrer  dentro  da  legalidade,  seria
necessário  que  o  edital  trouxesse  em  suas
cláusulas,  a  exigência  de  atendimento  ao
fornecimento  de  veículo  novo  apenas  por
fabricante ou concessionário credenciado, nos
termos da Lei nº 6.729/79, conhecida como a
Lei Ferrari.
Essa  lei  disciplina  a  relação  comercial  de
concessão  entre  fabricantes  e  distribuidoras
de  veículos  automotores.  Tem  caráter  de  lei
especial, não cabendo portanto a aplicação de
normas  subsidiarias  de  Direito  Comum,  com
informações especificas sobre as formalidades
e obrigações legais para uma relação válida de
concessão  comercial  entre  fabricantes  e
distribuidoras  de  veículos  automotores.  Em
seus artigos 1º e 2º, verifica-se que veículos
“zero quilometro” só podem ser comercializados
por concessionário:

“Lei Nº 6.729, de 28 de novembro
de 1979.
Dispõe  sobre  a  concessão
comercial  entre  produtores  e
distribuidores  de  veículos
automotores de via terrestre.
Art.  1º  A  distribuição  de
veículos  automotores,  de  via
terrestre, efetivar-se-á através
de  concessão  comercial  entre
produtores  e  distribuidores
disciplinada por esta Lei e, no
que  não  a  contrariem,  pelas
convenções  nela  previstas  e
disposições contratuais.(n.g)
Art. 2° Consideram-se:
II  -  distribuidor,  a  empresa
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comercial  pertencente  à
respectiva  categoria  econômica,
que realiza a comercialização de
veículos  automotores,
implementos  e  componentes
novos,   presta   assistência
técnica  a  esses  produtos  e
exerce  outras  funções
pertinentes  à  atividade;
(Redação  dada  pela  Lei  nº
8.132, de 1990)” 

Alegar  restrição  de  participação  dos  demais
concorrentes  pelo  cumprimento  de  exigência
prevista  em  lei  especial  como  preconiza  o
artigo 30, IV da Lei 8.666/93, não pode ser
considerado como constitucional, mas sim como
ilegal. Desta forma solicita-se a inclusão no
presente  edital  da  exigência  de  estrito
cumprimento da lei 6.729/79, Lei Ferrari, com
a  aquisição  de  veículo  zero  quilometro  por
empresa  autorizada  e  com  a  concessão  de
comercialização fornecida pelo fabricante.
V. DA EXIGENCIA DE CLÁUSULA RESTRITIVA SEM A
DEVIDA INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
O  princípio  da  motivação  determina  que  a
autoridade administrativa  deve apresentar  as
razões que a levaram a tomar uma decisão. A
motivação  é  uma  exigência  do  Estado  de
Direito,  ao  qual  é  inerente,  entre  outros
direitos dos administrados, o direito a uma
decisão  fundada,  motivada,  com  explicitação
dos motivos. Sem a explicitação dos motivos
torna-se  extremamente  difícil  sindicar,
sopesar ou aferir a correção daquilo que foi
decidido, por isso, é essencial que se apontem
os  fatos,  as  inferências  feitas  e  os
fundamentos da decisão. A falta de motivação
no ato discricionário abre a possibilidade de
ocorrência de desvio ou abuso de poder, dada
a dificuldade ou, mesmo, a impossibilidade de
efetivo  controle  judicial,  pois,  pela
motivação,  é  possível  aferir  a  verdadeira
intenção do agente.
(…)
Diante  do  principio  relembrado  e  da  ordem
Constitucional,  cabe  à  administração,
fundamentar  a  conveniência  e  a  relevância
pública  das  exigências  ora  impugnadas.
Apresentar  o  nexo  de  causalidade  entre  o
critério técnico exigido e/ou pontuável e o
benefício  em  termos  de  favorecimento  ao
alcance do objetivo da contratação, que devem
estar claramente demonstrados e fundamentados
no processo.
VI.  DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, requer-se: 
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a) O recebimento do presente recurso, tendo em
vista sua tempestividade; 
b) O  esclarecimento  sobre  a  quantidade  de
revisões a serem custeadas pela empresa, ou
uma referência da média de quilometragem para
ser realizado o cálculo de quantidade destas
revisões;
c) A  alteração  do  prazo  de  entrega  de  45
(quarenta  e  cinco)  dias  para  120  (cento  e
vinte) dias;
d) A alteração da exigência de “capacidade de
tanque de combustível de 45 litros”, para que
passe  a  constar  “tanque  de  combustível  com
capacidade mínima de 41 litros”; e
e) A inclusão no presente edital da exigência
de estrito cumprimento da lei 6.729/79, Lei
Ferrari,  com  a  aquisição  de  veiculo  zero
quilometro  por  empresa  autorizada  e  com  a
concessão  de  comercialização  fornecida  pelo
fabricante.
Por  fim,  aguardando  pelas  providências
cabíveis, bem como pela republicação do Edital
para a nova data, incluindo-se as alterações
solicitadas  (artigo  21,  §  4º  da  Lei  nº
8.666/93),  coloca-se  à  disposição  para
esclarecimentos  complementares  que
eventualmente  entenderem  necessários,  por
meio  do  endereço  eletrônico
nissan.licitacoes@conselvan.com  ou  telefone
(41) 3075-4491. 
Termos em que,
Espera deferimento.
Curitiba/PR, 22 de fevereiro de 2019.

4. DA MANIFESTAÇÃO:

Consigna-se que esta Superintendência Municipal de
Licitações (SML)2, possui competências originárias relacionadas
à  operacionalização  dos  certames  licitatórios,  não  detendo,
portanto, competências atinentes à análise da metodologia e de-
mais aspectos referentes à fase de planejamento da contratação,
atos estes emanados de outras pastas da Administração, as quais
presume-se, detêm o conhecimento necessário à delimitação do
objeto licitado.

Considerando  a  necessidade  da  Administração,  o
qual  foi  delimitado  pelo  setor  competente  da  Secretaria
Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, e que
tal  exigência  recai  sobre  o  anexo  I  do  Edital, elaborado
através do Termo de Referência, encaminhamos à impugnação para
2 A  Superintendência  Municipal  de  Licitações  foi  criada  pela  Lei

Complementar Municipal n. 648/2017 e Regulamentada pela Lei Complementar
n. 654/2017, que  “Dispõe sobre a regulamentação e a estrutura básica da
Superintendência Municipal de Licitações – SML e dá outras providências.
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manifestação, através do Oficio nº 133/SML de 25/02/2019 que em
resposta,  remeteu  o  Ofício  n.  399/DA/GAB/SEMASF,  no  dia
26/02/2019 às 09h:30min, com a manifestação quanto aos pontos
suscitados pela impugnante, conforme abaixo:

a) DOS ESCLARECIMENTOS DA GARANTIA

• MANIFESTAÇÃO DA SEMASF: 

Resposta: Quanto  aos  argumentos  apresentados  pela  empresa
impugnante,  a  qual  cita  o  item  4.2  do  Edital,  transcrito
conforme abaixo:

“4.2. Durante  o  período  de  garantia,  as
despesas  decorrentes  de  manutenção,  mão  de
obra e substituição de peças/componentes que
apresentem defeitos de fabricação, devido ao
uso  normal  do  veículo  e  quaisquer  outras
despesas  oriundas  dos  atendimentos  de
assistência  técnica  e  manutenção,  serão  de
inteira responsabilidade da Contratada”.

Conforme se  observa que em  nenhum  momento  essa Municipalidade
pleitou ou determinou que a Contratada arcasse com os custos de
manutenção, deixando claro apenas que tais despesas decorrentes
de  defeitos  de  fabricação  fossem  arcados  pela  empresa  ora
contratada. Desta forma, o requerimento que versa sobre “b) O
esclarecimento sobre a quantidade de revisões a serem custeadas
pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para
ser realizado o cálculo de quantidade destas revisões;”  não
deve prosperar tendo em vista a clareza do presente edital. 

• MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA:

Face ao acima exposto, em razão da especificidade técnica da
matéria, atuando nos limites das atribuições desta Pregoeira,
com fundamento na decisão exarada pela Secretaria requisitante,
órgão  técnico  responsável  pela  especificação  técnica  dos
produtos licitados e seus quantitativos, julgo improcedente a
impugnação formulada pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

b) DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS DO PRAZO DE ENTREGA:

• MANIFESTAÇÃO DA SEMASF:

RESPOSTA:  Em  vista  ao  questionamento,  a  qual  a  empresa
impugnante  requer  a  majoração  do  período  de  45  (quarenta  e
cinco) dias, contido no edital 3.1.1, para 120 (Cento e vinte)
dias,  o  mesmo  não  deve  prosperar.  A  inviabilidade  de
atendimento ao requerimento está baseado nas justificativas já
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contidas no Item 2.6 do referido Termo de Referência, conforme
veremos abaixo:

““ Salientamos que esta Secretaria tem como
finalidade  promover  o  atendimento
Socioassistencial a famílias e indivíduos que
se encontram em situação de vulnerabilidade e
risco social, pautadas na Politica Nacional de
Assistência  Social,  através  dos  Centros  de
Referência da Assistência Social (CRAS) e dos
Centros Especializados da Assistência Social
(CREAS).

Em  Porto  Velho,  o  Centro  de  Referência
Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)
oferece vários serviços, dentre ele o serviço
de  proteção  social  a  adolescentes  em
cumprimento  de  medida  socioeducativa  de
Liberdade  Assistida  (LA) e  de  Prestação  de
Serviços à Comunidade (PSC). A finalidade é
prover  atenção  socioassistencial  e
acompanhamento  a  adolescentes  e  jovens
encaminhados pela Vara de Infância e Juventude
ou,  na  ausência  desta,  pela  Vara  Civil
correspondente ou Juiz Singular. Também cabe
ao  CREAS  fazer  o  acompanhamento  do
adolescente,  contribuindo  no  trabalho  de
responsabilização  do  ato  infracional
praticado.

O adolescente em medida de Liberdade Assistida
é encaminhado ao CREAS, onde será acompanhado
e orientado. A Liberdade Assistida pressupõe
certa  restrição  de  direitos  e  um
acompanhamento sistemático do adolescente, mas
sem  impor  ao  mesmo  o  afastamento  de  seu
convívio familiar e comunitário. Essa medida é
fixada  pelo  prazo  mínimo  de  6  seis  meses,
podendo  ser  prorrogada,  revogada  ou
substituída caso a Justiça determine.

De  acordo  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente,  a  prestação  de  serviços  à
comunidade  consiste  na  realização  de
atividades gratuitas de interesse geral, por
período não superior a seis meses, junto a
entidades assistenciais, hospitais, escolas e
outros estabelecimentos, bem como em programas
comunitários governamentais.
As tarefas são atribuídas conforme aptidões do
adolescente,  devendo  ser  cumpridas  durante
jornada  máxima  de  oito  horas  semanais,  aos
sábados,  domingos  e  feriados,  ou  em  dias
úteis, de modo a não prejudicar a frequência
escolar  ou  jornada  normal  de  trabalho.  O
cumprimento  da  medida  socioeducativa  de  PSC
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não pode dar margem à exploração do trabalho
do adolescente.
Esse acompanhamento é informado por meio de
relatórios  à  Justiça.  O  juiz  determina  a
continuidade ou o fim da medida aplicada. Em
caso de descumprimento, o juiz pode determinar
inclusive a privação de liberdade.

O acompanhamento ao adolescente é estabelecido
de acordo com os prazos legais: no mínimo seis
meses para a medida de Liberdade Assistida e
inferior  a  seis  meses  para  a  medida  de
Prestação de Serviços à Comunidade.
Atualmente no serviço temos 805 adolescentes
em  conflito  com  a  lei,  aplicados  medida
socioeducativa em meio aberto, sendo a equipe
de  profissionais  para  atender  o  serviço
composto  de  01  coordenação,  09  assistentes
sociais, 10 psicólogos, 04 educadores sociais,
02 motoristas, 01 chefe de apoio e 01 técnico
referencia para atender demandas distritais,
totalizando 28 servidores.
O  trabalho  do  profissional  são:  Estudos  de
caso,  visitas  domiciliares e  institucionais,
oficinas  temáticas,  reuniões  informativas,
atendimento individual e em grupos pequenos,
entre outras estratégias metodológicas.

Nesse sentido, há necessidade em caráter de
urgência de aquisição de 02 (dois) veículos
para  atender  o  serviço  de  medida
socioeducativa  em  meio  aberto,  previsto  no
art.112,  inciso  III  e  IV  do  Estatuto  da
Criança  e  do  Adolescente  –  ECA  e  em
conformidade com a Lei nº 12.594/12.
O  serviço  tem  por  objetivo  tanto  à
responsabilização quanto à proteção social do
adolescente.  O  técnico  deve  ter  um
acompanhamento sistemático com o adolescente,
pautado em uma formação consistente para o uso
de  recursos  teóricos  e  metodológicos,  e  de
comprometimento  ético,  aspectos  que
caracterizam  o  desenvolvimento  do  trabalho
técnico no âmbito das políticas públicas. 
Esclarecemos  que  a  partir  da  relevância  do
serviço  e  articulação  entre  a  Secretaria
Municipal de Assistência Social e da Família –
SEMASF, Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Gestão e Secretário Municipal de
Fazenda a elaboração e publicação do decreto
nº 15.449, publicado no DOE 2298, DE 21/09/18
para  Fortalecer  a  Proteção  Social  Especial,
especificamente o serviço de proteção social a
adolescentes  em  cumprimento  de  medida
socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e
de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) de
Porto Velho”.
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Conforme justificativa já apresentada no termo referência pode
se observar que há atendimento as demandas de Fóruns Civis,
Criminais,  Ministério  Público  e  do  Trabalho  não  podendo  a
Administração Pública majorar o prazo de entrega em vista a
complexidade dos atendimentos ora realizados, como também as
solicitações  de  informações  por  parte  da  21ª  Promotoria  de
Justiça – Infância e Juventude, no que concerne a aquisição dos
veículos  objeto  de  edital  impugnado,  conforme  Ofício  nº
016/2019/21ªPJ-IJ, de 22/02/2019, imagem abaixo: 

Resta esclarecer ainda, que não há embasamento legal com prazo
mínimo estipulado para a montagem/fornecimento desse veículo.
No entanto, em análise a editais verossímeis, observa-se que
vem sido concedido o prazo entre 45 (quarenta e cinco) dias a
120 (cento e vinte) dias para entrega.

• MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA:

Face ao acima exposto, em razão da especificidade técnica da
matéria, atuando nos limites das atribuições desta Pregoeira,
com fundamento na decisão exarada pela Secretaria requisitante,
órgão  técnico  responsável  pela  especificação  técnica  dos
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produtos licitados e seus quantitativos, julgo improcedente a
impugnação formulada pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

c) DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL:

• MANIFESTAÇÃO SEMASF:

Resposta: Salientamos  que  a  capacidade  mínima  do  tanque  de
combustível,  bem  como  as  demais  exigências  editalícias  em
momento  algum  restringem  a  ampla  participação,  visto  que  há
modelos no mercado que se adéquam ao disposto no edital. O art.
3º, §1º, I, da Lei n.º 8.666/93 dispões:

“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 artigo. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991”;
(redação dada pela Lei nº 12.349, 2010).

Tal vedação diz respeito a adoção de exigências desnecessárias
ou  inadequadas,  cujo  objetivo  seja  o  benefício  de  alguns
particulares,  caso  este  que  não  se  configura  no  edital
impugnado. A Constituição Federal de 88 em seu art. 37, XXI,
permite  exigências  de  qualificação  técnica  indispensável  à
garantia do cumprimento das obrigações In verbis:

“XXI – ressalvados os casos especificados na
legislação,  as  obras,  serviços,  compras  e
alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de
condições efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação  técnicas  e  econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações. (grifo nosso)”.

As especificações constantes no edital impugnado resultam de
análise  técnica  das  necessidades  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF.
É  necessário  esclarecer  que  as  especificações  exigidas  no
instrumento  licitatório  não  são  de  caráter  restritivo,  pois
encontra-se no mercado, veículos de marcas e modelos distintos
que atendem a exigência.

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022 Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: pregoes.sml@gmail.com
LSGM

11

mailto:pregoes.sml@gmail.com


                   
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Proc. 12.00274/2018

FLS……..

• MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA:

Face ao acima exposto, em razão da especificidade técnica da
matéria, atuando nos limites das atribuições desta Pregoeira,
com fundamento na decisão exarada pela Secretaria requisitante,
órgão  técnico  responsável  pela  especificação  técnica  dos
produtos licitados e seus quantitativos, julgo improcedente a
impugnação formulada pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

d)  DA PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA – LEI FERRARI E
CONTRAN.

• MANIFESTAÇÃO DA SEMASF:

Resposta: Considerando que o Edital foi elaborado pela Divisão
de Editais e Normas Licitatórias – DENL da Superintendência
Municipal de Licitações – SML, sendo encaminhada a Procuradoria
Geral  do  Município  –  PGM  que  emitiiu  o  Parecer  nº
002/SPACC/PGM/2019 a qual aprovou o edital quanto aos quesitos
legais.  Resta  esclarecer  ainda  que  a  própria  impugnante
esclarece sua dúvida na sua impugnação, conforme vemos abaixo:

“...Logo,  o  primeiro  emplacamento  deverá
ocorrer apenas em duas situações específicas,
pela aquisição do veículo junto ao fabricante
ou pela aquisição junto ao concessionário. Em
qualquer  outra  situação  o  emplacamento  será
caracterizar  veículos  novos,  já  que  somente
esses emitem Notas fiscal diretamente para a
Administração. (...)” (fls 4/7; 5/7)

Desta  forma  em  atenção  a  interpretação  não  há  o  que  se
questionar, vez que, só podem emitir o primeiro emplacamento o
fabricante e concessionária.

 “A Lei 6.729/979, Lei Ferrari, no art. 15
prevê uma regra de exceção, ao permitir que o
concedente (fabricante) efetue vendas diretas,
independente  da  atuação  do  concessionário,
apenas  à  Administração  Pública,  (…)  Dessa
forma, quando o veículo for revendido por não
concessionário  ou  como  consumidor  final,  a
outro  consumidor  final,  nesse  caso,  a
Administração  Pública,  restaria
descaracterizado  o  conceito  jurídico  de
veículo novo”.

Por fim é clara a jurisprudência sobre a questão, no sentido de
vedar a inclusão em edital, como condição de habilitação ou de
classificação, de exigência de declaração de que a licitante é
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distribuidora  ou  revendedora  de  carta  de  solidariedade,  por
carecer de amparo legal e por restringir a competitividade do
certame, em afronta ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso I, da
Lei n. 8.666/1993 (Acórdãos – TCU N. 2.375/2006 – 2ª Câmara, e
ns. 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 1731/2008 e 1979/2009, do
Plenário).
Sendo assim entendemos que o edital não deva sofrer qualquer
alteração quanto aos pedidos de impugnação apresentados. 

• MANIFESTAÇÃO DA PREGOEIRA:

Desta feita, primando pelos princípios e dispositivos legais
aplicáveis  ao  feito,  bem  como  a  resposta  já  mencionada  da
Secretaria  Municipal  de  Assistência
Social e da Família – SEMASF, setor Técnico e com capacidade
técnica  para  responder  os  questionamentos  ao  Edital  de
Licitação, DECIDO POR CONHECER DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO
MÉRITO, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 

5. DA DECISÃO

Diante do acima exposto,  com base nas razões de
fato e de direito acima desenvolvidas,  DECIDO POR CONHECER DA
PRESENTE  IMPUGNAÇÃO,  PARA,  NO  MÉRITO,  JULGÁ-LA  IMPROCEDENTE.
Informamos  ainda,  que  a  data  da  realização  do  certame
licitatório permanece inalterada, ou seja, será realizada no
dia 27 de fevereiro de 2019, às 09hs:30Min. horas (horário de
Brasília), nas mesmas formas definidas no Edital. 

Porto Velho, 26 de agosto de 2019.

LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Pregoeira/SML
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