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Porto Velho, 27 de fevereiro de 2019. 
 
A 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 12.00274.2018 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019/SML/PVH 
 
Prezado (a) Senhor (a) Pregoeiro (a) 
 
Nissey Motors Ltda, concessionária autorizada da marca Toyota, CNPJ. Nº 
04.996.600/0001-02, com sede a Rua da Beira n. 7670 Bairro Jardim Eldorado – Porto 
Velho Rondônia, CEP n. 76811-738, por intermédio do seu representante legal, Sr. João 
Lúcio Ornelas Silva, RG 445189 SSP/RO e CPF 614.031.646-49; residente e domiciliado em 
Porto Velho/RO, vem à presença de V.S., tempestivamente, com fulcro no conforme subitem 
11.2.2 e 11.3 do edital. O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar 
as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, 
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente. A fim de interpor 
RECURSO EM FACE DA HABILITAÇÃO DA EMPRESA EXPERT COMERCIO, SERVICOS 
E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI, INSC. CNPJ: 28.480.709/0001-50, pelas 
razões a seguir, requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e admissão.  
 

 
01 – Ocorrer que a empresa EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE 
NEGOCIOS EIRELI, INSC. CNPJ: 28.480.709/0001-50, apresentou proposta comercial em 
desacordo com edital e anexos:   
 
 
ANEXO II DO EDITAL 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 191/SML/2018 

 
3.3. CONDIÇÕES DE ENTREGA 
3.3.1. O primeiro emplacamento deverá ser na cidade de Porto Velho, Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo em nome da Secretaria Municipal de Assistência Social e da 
Família – SEMASF, CNPJ nº 05.903.125/0001-45,......” 
 
Veiculo ofertado atende, conforme ficha técnica apresentada pelo próprio licitante.   
Portanto, em sua proposta oferece veículo 2018/2019. 
Anexo I Termo referencia exigi Veículo automotor FLEX, “NOVO”, modelo do ano da compra, tipo 
“Sedan”,.....” ; considerando que estamos no mês de março de 2019. 

 
EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI,   
empresa concessionária credenciada pela RENAULT DO BRASIL.  

 
 

02 – Da Lei Ferrari a seguir: 
 

Em recente julgamento, a Defensoria Publica do estado de Rondônia/DPE-RO; 
proferiu a seguinte decisão: 
Defensoria Pública do Estado de Rondônia/DPE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2018/CPCL/DPE/RO  
Processo Nº: 3001.0954.2017/DPE-RO 
UASG: 926224 / http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/Pregao/ata0.asp 
Data e hora abertura: 08 de fevereiro de 2019 as 10:00 horas / DF 
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“A licitante não é autorizada com concessão de comercialização 
fornecida pelo fabricante, que, de acordo com a Lei nº 6.729/1979 (Lei 
Ferrari), bem como a Decisão nº 027/2013 do TCE-RO, faz-se necessário 
por se tratar de aquisição de veículos zero quilômetro”. 
Licitante: STATUS CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, 
CNPJ: 16.724.264/0001-28. 

  (....) 
 
 
Aqui outra decisão acertada do ente público: 
ADENDO MODIFICADOR I 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 555/2018/SUPEL/RO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0041.252666/2018-01 
OBJETO: Aquisição de Veículos 0km, (01) um Veículo Tipo Van 0km e (01) um Veículo Tipo 
Administrativo 0km, para atender as necessidades da SEDI/RO, conforme especificação 
completa no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. 
 
Data de Abertura: 12/03/2019 às 11h00min (horário de Brasília – DF). 
UASG-925373 / www.comprasnet.gov.br 
 
III - FICA INCLUSO NO EDITAL O ITEM 21.23, A SABER: 
21.23. Será aplicado no que cabe a LEI No 6.729, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1979. 
(.....) 

 

A Deliberação CONTRAN n.º 64, de 30 de Maio de 2008, em seu Anexo, define 
“veículo novo” como “veículo de tração, de carga e transporte coletivo de passageiros, 
reboque e semi-reboque, antes do seu registro e licenciamento” (grifos nossos).  

Ainda que a citada Deliberação trate de regras dirigidas a ônibus, caminhão ou trator, 
não se pode perder de vista o disposto no art. 2º da Lei n.º 6.729/79 (Lei Ferrari), que 
conceitua como veículo automotor, de via terrestre, “o automóvel, caminhão, ônibus, 
trator, motocicleta e similares” (grifos nossos).  

Assim, a análise sistemática desses normativos nos permite concluir que a definição 
utilizada pelo CONTRAN, para veículos novos, também é aplicável para automóveis, 
pois, logicamente, não faria sentido que o legislador criasse definições distintas de veículos 
novos para caminhão, ônibus e trator e outra apenas para automóvel, já que, segundo a Lei 
n.º 6.729/79 (lei Ferrari), são todos veículos automotores.  

 
O art. 1º da Lei Ferrari deixa claro que “a distribuição de veículos automotores, de 

via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre produtores e 
distribuidores” (grifamos).   Além disso, o inciso II, do art. 2º da mesma norma, define 
distribuidor com sendo a “(...) a empresa 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;” (grifamos). 

Ressalto que o art. 12 da citada Lei é taxativo ao proibir ao concessionário / 
distribuidor a venda de veículos novos para fins de revenda. Isso significa que a venda deve 
ser feita apenas ao consumidor final.  

O art. 15 da Lei Ferrari prevê uma regra de exceção, ao permitir que o concedente 
(fabricante) efetue vendas diretas, independente da atuação do concessionário, apenas à 
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Administração Pública, ao Corpo Diplomático ou a compradores especiais. Dessa forma, 
quando o veículo for revendido por não concessionário ou não fabricante (que na cadeia 
também se caracteriza como consumidor final), a outro consumidor final (nesse caso, a 
Administração Pública), restaria descaracterizado o conceito jurídico de veículo novo. 

Em relação ao conceito de veículos novos (zero quilômetro), adota o entendimento 
constante do Anexo da Deliberação CONTRAN nº 64/2008. Assim, serão considerados 
veículos novos (zero quilômetro) aqueles ofertados por concessionária autorizada pelo 
fabricante ou pelo próprio fabricante. 
 
03 -  

(Destaques meus). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais também já se manifestou 
sobre o tema. No julgamento da Apelação Cível/Reexame Necessário nº 
1.0518.15.000850-7/001, da 8ª Câmara Cível, julgada em 1º/12/2016, a 
Relatora, Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, fixou o ponto 
controvertido do recurso nos seguintes termos:  
In casu, a controvérsia restringe-se ao fato de ser ou não possível que a 
empresa que não seja fabricante de veículo automotor participe do processo 
licitatório para aquisição de veículo “0 Km”. 
(...) 
 
 

O Tribunal de Contas da União já manifestou entendimento contrário à pretensão do 
denunciante, no Acórdão nº 4572/2013, do Colegiado da Segunda Câmara, no qual a 
transferência de propriedade do veículo, com o emplacamento anterior à alienação à 
Administração Pública, foi determinante para a caracterização do bem como usado: 
Os elementos contidos nos autos, distintamente do que alegou aquele ex-Prefeito, 
autorizam a conclusão de que o veículo adquirido pela Prefeitura era usado. Não se 
pode acatar a alegação do responsável no sentido de que “se tratou de veículo 
adquirido zero quilômetro, o qual ainda não havia sido emplacado/licenciado no 
órgão de trânsito”. Por meio de consulta ao site do Detran/MT, o Sr. Auditor verificou 
que, em 15/10/2002, havia sido solicitada a “Mudança Município da Placa” e a 
“Transferência de Propriedade” do veículo para o município, “pois o ‘Proprietário 
Anterior’ era ‘SANTA 

 
Ademais Sr(a) Pregoeiro(a); faça uma pesquisa na JUCER/RO, ou no Estado origem 

da empresa EXPERT COMERCIO, SERVICOS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS 
EIRELI, CNPJ: 28.480.709/0001-50; se há CONCESSIONARIA de veículos 
homologadas/credenciadas por qualquer fabricante; que se enquadra na LEI 123/2006. 

 
Devo informar que, com a integração do DETRAN/RO ao SISTEMA NACIONAL DE 

GRAVAME/SNG; quando ocorrer um faturamento para CNPJ de qualquer FEDERAÇÃO do 
Brasil; O CONTRAN direcionar para aquela unidade Federativa as informações do 
RENAVAN; ou seja, o(s) veículo(s) ora adquiridos por empresa não credenciadas por 
fabricantes; deve emplacar o(s) veículo(s) automotores naquele Estado onde consta sede 
da empresa. 
 

Para maiores informações oficialize ao DETRAN/RO, acerca dos fatos aqui 
elencados; referente ao RENAVAN. 
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Nessa esteira, cabe lembrar que o órgão licitante também se regência pelos 
preceitos ditados pela Corte de Contas da União e Estados, titulares do poder de “exercer o 
controle de legalidade dos atos praticados pela Administração, em especial, decorrentes de 
licitações públicas processadas”. 
 
CONCLUSÃO 
 

Conforme explicitado, os fundamentos jurídicos que fundamentam o presente 
recurso, tem a musculatura necessária para direcionar esta r. autoridade à retomada da 
lisura do processo. 
 
 

Desse modo, face a remansosa jurisprudência aplicada e vasta doutrina 
administrativa que apoia a ampla competitividade, outra solução não há senão o 
acolhimento do RECURSO, para que seja reformada a decisão, determinando a modificação 
do vencedor para que seja também aceito. 
 
DO PEDIDO 
 

Aduzidas as razões que balizaram o presente recurso, este, requer com supedâneo 
na Lei nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como as demais legislações 
vigentes, o recebimento, análise e admissão do RECURSO em tela, para que o ato seja 
retificado no assunto ora recursal. 
 

Agindo assim, estas são as únicas formas de se recuperar a característica essencial 
da disputa e a segurança jurídica. 
 

Caso não entenda pelo presente recurso, pugna-se pela emissão de parecer, 
informando quais os fundamentos técnicos e legais que embasaram a decisão; submetendo 
ao crivo da autoridade superior. 
 
 
Nestes Termos, Pede Deferimento. 
 

Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




