
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 16.00002/2019
Pregão Eletrônico n. 059/2019
Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  NOVO  (CAMINHONETE  CABINE
DUPLA,  ZERO  QUILÔMETRO) ano/modelo  igual  ou  superior,
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Integração – SEMI,

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

Trata-se de resposta a impugnação interposta pela
Empresa A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 04.104.117/0007-61, com endereço na Rodovia Nissan, nº
1.500, Polo Industrial, na Cidade de Resende, Estado 
do  Rio  de  Janeiro,  doravante  denominada  NISSAN,  por  seu
procurador  infra-assinado,  vem  respeitosamente  à  presença  de
Vossa Senhoria, apresentar seu PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
referência, nos seguintes termos:

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 o dia ____ 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, respeitado o
horário de funcionamento do Órgão.

in  casu,  a presente  impugnação  foi  encaminhada

para o e-mail informado no edital, em 07.06.201,“7 de jun de 2019
13:37”  no horário de expediente desta Superintendência, porém a
mencionado impugnação foi para o “SPAM”, deste modo não sendo
visto em primeiro momento, no primeiro dia de expediente nesta
SML foi recebido tempestivamente 
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Desta  forma,  preenchido  os  requisitos  exigidos,
DECIDO por RECEBER a presente impugnação.

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em  síntese  a  impugnante  reclama  das  seguintes
exigências no instrumento convocatório a seguir;

a) “III. DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS DO PRAZO DE
ENTREGA – ITEM 01
É texto do edital: “3.1. do prazo: o prazo
para  entrega  dos  veículos  será  de  até  60
(sessenta)  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 90  (noventa)
dias  corridos  para  que  o  procedimento  de
aquisição,  preparação,  complementação  de
acessórios exigidos em Edital, emplacamento 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  dos  veículos  de  60  (sessenta)  dias
para 90 (noventa) dias.

DA POTÊNCIA – ITEM 01

É texto do edital: “potência mínima de 170 cv”
Ocorre que, o veículo a ser apresentado pela
Requerente, possui potência de 160 CV e, é
motor 2.3, diferença essa irrisória da exigida
em  edital,  visto  que  o  veículo  a  ser
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apresentado atende a administração nas demais
exigências.

Deste modo, requer-se a alteração do Edital
para que passe a constar como potência mínima
de  160  CV,  de  modo  a  garantir  a  ampla
competitividade do certame. 

(…)

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
como Lei Ferrari.

O instrumento convocatório requer um veículo
zero quilometro. Para que isso 
possa de fato ocorrer dentro da  legalidade,
seria necessário que  o  edital trouxesse em
suas clausulas, 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.

(…)
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Noda  mais  obstante,  a  impugnante  requer  a
modificação no instrumento convocatório, In Verbis;

 

V. DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, requer-se:
 
a) O recebimento do presente recurso, tendo em
vista sua tempestividade;
 
b)  A  alteração  do  Edital  para  que  passe  a
constar como potência mínima de 160 CV, de
modo  a  garantir  a  ampla  competitividade  do
certame;

c)  a  alteração  do  Edital  para  que  passe  a
constar como potência mínima de 160 CV, de
modo  a  garantir  a  ampla  competitividade  do
certame;

d) 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.

Antes de adentrar ao mérito impende refrisar
que os procedimentos licitatórios são regidos pelos Princípios
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  dos

procedimento licitatório são delimitados para o atendimento a
determinada demanda e, o princípio da isonomia, interpretado no

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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âmbito das licitações públicas, não pode ser considerado um fim
em si mesmo, posto que tem 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. 

Destarte,  considerando  que  a  necessidade  da
Administração  prescinde  a  descrição  do  objeto,  o  qual  foi
delimitado  pelo  setor  técnico  com  conhecimento  técnico  e
empírico para tanto, ante a especificidade técnica do material,
sua finalidade e natureza (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO (CAMINHONETE
CABINE DUPLA, ZERO QUILÔMETRO) ano/modelo igual ou superior, visando
atender  as  necessidades  da  Secretaria  Municipal  de  Integração  –
SEMI), este Pregoeiro,  agindo com zelo e prudência que o caso
requer,  para  fins  de  formar  convicção  para  o  julgamento  da
impugnação  ora  analisada,  consultou  através  do  oficio  nº
400/EQ.03/SML/2019,  a  Subsecretaria  Municipal  de  Industria,
Comércio, Turismo e Trabalho – SEMDESTUR.

Em  resposta,  a  SEMDESTUR remeteu  o  Oficio  nº
542/GAB/SEMI, recebido  por  este  Pregoeiro  oficialmente  em
13.06.2019 com  a  manifestação  técnica  quanto  aos  pontos
suscitados pela impugnante.

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO JULGAMENTO DO MÉRITO

Considerando as alegações da Impugnante quando faz
menção  a  Lei  Nº  6.729,  de  28  de  novembro  de  1979, não  há
guarida  em  sua  reclamação,  ressalto  que,  a  mencionado  Lei
regulamenta  a  relação  entre  produtores  e  distribuidores  de
veículos terrestre, como se observa  “Dispõe sobre a concessão
comercial  entre  produtores  e  distribuidores  de  veículos
automotores  de  via  terrestre”,  não  aos  consumidores  finais,
assim não cabendo aqui como Lei especial regulamentadora para
aquisições por consumidor final, quanto a expressão “AQUISIÇÃO
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DE VEÍCULO NOVO”, trata-se de veículo de primeiro uso o qual pode
ser  emplacado  e  licenciado  por  qualquer  representante
legalmente constituídos pelas concessionarias;
 

No que se refere a reclamação de que “A alteração
do Edital para que passe a constar como potência mínima de 160
CV,  de  modo  a  garantir  a  ampla  competitividade  do  certame;
ressaltamos  que  mediante  resposta  da  Secretaria  requisitante
por meio do ofício nº 452/GAB/SEMI, datado de 13/06/2019,anexo

aos  autos  e  disponíveis  nos  sites:  www.portovelho.ro.gov.br  e

www.licitacoes-e.com.br , nos mesmos campos em que se encontram o
edital, reafirma a necessidade do bem, objeto deste certame com
as  especificações  originalmente  definidas  no  termo  de
referência. bem como mantendo o prazo para entrega do mesmo;

Considerando  que  comprovadamente  é  possível  a
entrega de veículos em 60(sessenta) dias, é que já compramos e
recebemos vários veículos deste porte e até mais complexo, que
é o caso de Ambulância adquerida, com o mesmo prazo de 60 dias
para entrega, pois como reza o questionado item 3.1 o prazo é a
partir da data do recebimento da nota de empenho ou ordem de
fornecimento,  o  que  geralmente  não  acontece  antes  que
30(trinta)  dias  após  a  adjudicação,  com  isso  chegando  a
somatório  dos  90(noventa)  dias  questionados  pela  impugnante,
com isso não havendo razões plausíveis para o acolhimento da
reclamação;

3.1. DO PRAZO:
3.1.1. O prazo para entrega dos veículos será de até
60  (sessenta)  dias,  a  contar  da  ordem  de
fornecimento, de preferência com data marcada.

Desta  forma,  a  nosso  ver,  não  deve  prosperar  a
impugnação apresentada, não havendo razões para alteração do
edital, tendo em vista que as especificações constantes neste
às  necessidades  para  o  pleno  atendimento  da  Secretaria
Solicitante e as especificações consignadas podem ser atendidas
por diversas marcas/fabricantes no mercado. 

Nesse  sentido,  uma  vez  constatado  pelo  setor
requisitante que a descrição do objeto se faz necessário para
atender plenamente às necessidades da Administração, bem como
que  está  em  consonância  com  os  princípios  norteadores  dos
procedimentos  licitatórios,  notadamente  da  isonomia  e  da
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seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º da
Lei n.º 8666/93. 

Nesse sentido, não cabe aos particulares adentrar na
margem de discricionariedade que é concedida à Administração
para que especifique as características dos objetos licitados,
de  acordo  com  as  suas  estritas  necessidades,  as  quais  são
minuciosamente  analisadas  antes  da  elaboração  do  Termo  de
Referência. Ademais, a ampliação desmedida da isonomia poderá
ao  final,  resultar  em  uma  contratação  que  não  serve  aos
propósitos da Administração.

No  que  tange  às  aquisições  realizadas  mediante
licitação,  deve  a  Administração  Pública,  em  observância  ao
disposto no art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/93, garantir a
igualdade  na  participação  dos  licitantes  e  a  selecionar  a
proposta mais vantajosa, em observância aos princípios básicos
descritos na mencionada lei (art. 3º, caput e §1º). Destarte,
dependendo do bem que se busca adquirir, pode a Administração
exigir  características  que  melhor  protejam  as  suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem
causar qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da
igualdade e da economicidade. 

O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências:

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.[Grifo nosso]. 

4 – ANÁLISE DO PREGOEIRO 

Entendemos que um dos princípios da licitação é a
garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio não
pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e
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sopesado conjuntamente com outros importantes princípios, tais
como  a  razoabilidade,  proporcionalidade  e  eficiência  nas
contratações e consequente que garanta  o pleno atendimento do
Interesse Público. 

4. DA DECISÃO

Pelo  exposto,  primando  pelos  princípios  e
dispositivos legais aplicáveis ao feito, DECIDO POR CONHECER da
presente  impugnação,  por  preencher  os  requisitos  de
admissibilidade para, NO MÉRITO JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. 

Deste modo, informo que o Edital não sofrerá al-
terações, permanecendo inalterado.

Registre-se que em observância ao que preceitua o

§4º do art. 21 da Lei n. 8.666/93, que decorrente desta impug-

nação e ter sido suspensa a dada da abertura, será divulgada

mediante nova publicação do Aviso pelos mesmos meios em que foi

inicialmente foi publicado o Aviso de Licitação e reabertos

novo prazo para abertura das propostas.

Porto Velho, 14 de junho de 2019. 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA
Pregoeiro/SML
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