
                    
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

Processo: 12.00006/2019
Pregão Eletrônico nº 090/2019 
Objeto: AQUISIÇÃO DE 03 (três) veículos,  visando atender a
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família –
SEMASF.

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO

Trata-se de impugnação interposta pela Empresa
AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA, Empresa de Direito Privado, inscrita
no  CNPJ  nº  03.968.287/0001-36,  situada  na  Av.  Governador
Jorge Teixeira, nº 700, Bairro: Nova Porto Velho, Município
de Porto Velho, Estado de Rondônia, em desfavor do Edital de
Pregão  Eletrônico  nº  090/2019,  cujo  objeto  resumido  é  a
AQUISIÇÃO DE 03 (três) 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  .

In casu,  a presente impugnação foi encaminhada
para o e-mail da Superintendência Municipal de Licitações-
SML,  informado  no  Edital,  em  23  de  julho  de  2019  às
14:59hrs,  fora  do  horário  de  expediente  desta
Superintendência,  como  consta  em  Edital  em  seu  subitem
11.5.1. 

Desta forma, preenchido os requisitos exigidos
tanto, DECIDO por RECEBER a presente impugnação.
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2. DO JULGAMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO

Antes de adentrarmos ao mérito impende repisar
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 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. 

Portanto  passaremos  para  as  Razões  da
Impugnante:

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO

Em  suas  razões  de  impugnação,  a  postulante
insurge-se em face Da Proibição de Revendas sem Concessão de
Comercialização, conforme síntese abaixo transcrita: 

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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O  instrumento  convocatório  requer  um  veículo  novo,  zero
quilômetro com o primeiro emplacamento em nome da Administração
na cidade de Porto Velho. 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  6.729/79,  parcialmente
solidificada pela Lei n° 8.132/90(Lei Renato Ferrari).

Com  relação  dada  pela  Lei  Federal  8.132/90,  somente  podem
participar de tais processos concessionarias de veículos(rede de
distribuidores)  e  cedentes(montadoras  e  importadoras  de
veículos), isto por que o artigo 1º combinados com os artigos
20, inciso II e artigo 12 da referida norma legal estabelecem
que  a  distribuição  e  vendas  de  veículos  automotores  via
terrestres, novos(ou 0ka), só podem ser feita através de rede de
distribuição(concessionários  de  veículos)  e  excepcionalmente
diretamente pela concedente, como se depreende do artigo 15, I
daquela Lei Federal.

Ocorre que em determinados casos, empresas que não possuem a
condição a condição de concessionarias de veículos, ou seja, não
possuem  contrato  de  concessão  comercial  nos  termos  da  Lei
Federal  nº  6.729/79,  nem  configura  como  montadoras  e
importadoras de veículos, e, portanto, não podem comercializar
veículos novos, estão sendo habilitadas e ilegalmente vencem os
processos licitatórios.

Logo,  o  primeiro  emplacamento  deverá  ocorrer  apenas  em  duas
situações  específicas,  pela  aquisição  do  veículo  junto  ao
fabricante ou pela aquisição a sim junto ao concessionário. Em
qualquer outra situação o emplacamento será caracterizado como
de um veículo seminovo somente o fabricante e as concessionarias
podem comercializar veículos novos, já que somente esse emitem
Nota Fiscal diretamente para a Administração.

Do Pedido

em  síntese,  requer  seja  analisado  o  ponto  detalhado  nesta
impugnação,  com  a  correção  necessária(que  seja  elencada  no
presente  Edital  a  “exigência  de  estrito  cumprimento  da  Lei
6.729/79, Lei Ferrari com a aquisição de veículo zero quilômetro
por  empresa  autorizada  com  A  CONCESSÃO  DE  COMERCIALIZAÇÃO
FORNECIDA PELO FABRICANTE, nos termos do artigo 1º da Lei nº
6.729/79  –  Lei  Ferrari  –  para  atendimento  da  exigência  d  e
fornecimento de veículo novo/zero quilômetro).

Tendo  em  vista  que  a  sessão  pública  está  designada  para
26/07/2019, requer, que seja conferido efeito suspensivo a esta
impugnação, adiando-se a referida sessão para data posterior à
solução  dos  problemas  ora  apontados.  Caso  contrário,  há  o
iminente  risco  de  todo  o  ritual  do  artigo  4º  da  Lei  nº
10.520/2002 ser considerada invalida, considerados os equívocos
no Edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida
na sessão pública.

Requer ainda, caso não seja corrigido o Edital no ponto ora
invocado, seja mantida a irresignação da ora impugnante, para
posterior juízo de anulação por parte da autoridade competente
para tanto.
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Vale  dizer  que  caso  esta  comissão  não  aceite  o  pedido  em
questão, requer-se que a mesma seja clara quanto à regularidade
de ação tomada, para que seja o mesmo objeto de discussão em
processo judicial.

No  dia  24  de  julho  de  2019,  a  mesma  Empresa
AUTOVEMA  VEÍCULOS  LTDA,  fez  um  Pedido  de  Esclarecimento,
tanto para o Pregão Eletrônico nº 089/2019, quanto para o
Pregão Eletrônico nº 090/2019, os quais têm como aquisição
veículos novos.

Vejamos a solicitação da Empresa Autovema para
os Pregões 089/2019 e 090/2019: 

Srº Vânia Rodrigues, bom dia.

Ao analisarmos o edital do pregão eletrônico 090/2019/SML/PVH, constatamos que o item 01 -
Veículo Automotor FLEX, solicita motorização 1.0, potência 75cv,  capacidade de porta malas
de 250 litros.

Caso  nossa  empresa  seja  vencedora  do  referido  item,  poderemos  entregar  o  veículo  com
motorização 1.0, potência 75cv, capacidade de porta malas de 235 litros?

No aguardo da resposta ao pedido de esclarecimento dessa CPL.

Atenciosamente,

Srº Vânia Rodrigues, bom dia.

Ao analisarmos o edital do pregão eletrônico 089/2019/SML/PVH, constatamos que o item 01 -
Veículo Automotor FLEX, solicita motorização 1.0, potência 75cv,  capacidade de porta malas
de 250 litros.

Caso  nossa  empresa  seja  vencedora  do  referido  item,  poderemos  entregar  o  veículo  com
motorização 1.0, potência 75cv, capacidade de porta malas de 235 litros?

No aguardo da resposta ao pedido de esclarecimento dessa CPL.

Atenciosamente,

Passemos as análises.

 
4. DA ANÁLISE

Considerando  que  o  Edital  foi  elaborado  pela
Divisão  de  Editais  e  Normas  Licitatórias  -  DENL  desta
Superintendência Municipal de Licitações, sendo encaminhada
a Procuradoria Geral do Município que emitiu o Parecer nº
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419/SPACC/PGM/2019(Pregão  nº  089/2019)  e
425/SPACC/PGM/2019(Pregão  nº  090/2019)  aprovando  o  edital
quanto  aos  quesitos  legais,  sendo  o  Termo  de  Referência
elaborado  pela  Secretaria  Requisitante,  encaminhamos  os
questionamentos para a Municipal de Assistência Social e da
Família – SEMASF, para análise e, em resposta, encaminhou a
manifestação que segue: 

a) Impugnações aos Pregões 089/2019 e 090/2019, referente a
possível  Proibição  de  Revendas  sem  Concessão  de
Comercialização.

Da Manifestação da Secretaria Requisitante:

Senhora Pregoeira,

Em resposta ao Ofício nº /SML/2019, de …., o qual encaminha o
pedido  de  Impugnação  ao  Edital  Eletrônico  nº  090/SML/2019  –
Processo  nº  12.00006/2019,  protocolados  pela  Empresa  Autovema
Veículos Ltda – CNPJ nº 03.968.287/0001-36, vimos através deste,
apresentar a V.Sª fundamentação quanto ao questionamento abaixo
listado:

Quanto aos requerimento de esclarecimentos pertinentes a essa
Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF:

Quanto ao item III – DA PROIBIÇÃO DE REVENDAS SEM CONCESSÃO DE
COMERCIALIZAÇÃO.

A Empresa Impugnante apresenta os argumentos conforme abaixo:

O  instrumento  convocatório  requer  um  veículo
novo,  zero  quilômetro  com  o  primeiro
emplacamento em nome da administração na cidade
de Porto Velho. 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
6.729/79, parcialmente modificada pela Lei nº
8.132/90  (conhecida  também  como  Lei  Renato
Ferrari).
(…)  a  Controladoria  Geral  da  União  (CGU)  em
resposta a pedido de esclarecimento feito ao
Pregão 01/2014, deixou claro que “veículo novo
(zero quilômetro) é aquele adquirido através de
fabricante/montadora,  concessionária  ou
revendedor  autorizado,  sujeito  às  regras
impostas pelo código de trânsito Brasileiro –
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CTB”.  (…)  o  primeiro  emplacamento  deverá
ocorrer apenas em duas situações específicas,
pela aquisição do veículo junto ao fabricante
ou  pela  aquisição  a  sim  junto  ao
concessionário.  Em  qualquer  outra  situação  o
emplacamento  será  caracterizado  como  de  um
veículo  seminovo.  Somente  o  fabricante  e  as
concessionárias  podem  comercializar  veículos
novos, já que somente esses emitem Nota Fiscal
diretamente para a Administração. (…)
Em  síntese,  requer  seja  analiso  o  ponto
detalhado  nesta  impugnação,  com  a  correção
necessária  (que  seja  elencada  no  presente
edital a “exigência de estrito cumprimento da
Lei 6.729/79, Lei Ferrari com a aquisição de
veículo zero quilômetro por empresa autorizada
com  A  CONCESSÃO  DE  COMERCIALIZAÇÃO  FORNECIDA
PELO FABRICANTE, nos termos do artigo 1º da Lei
6.729/79 – Lei Ferrari – para atendimento da
exigência de fornecimento de veículos novo/zero
quilômetro).

Considerando que o Edital foi elaborado pela Divisão de Editais e
Normas  Licitatórias  –  DENL  da  Superintendência  Municipal  de
Licitações, sendo encaminhada a Procuradoria Geral do Município
que  emitiu  o  Parecer  nº  425/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  a  sim  junto  ao
concessionário.  Em  qualquer  outra  situação  o
emplacamento  será  caracterizado  como  de  um
veículo  seminovo.  Somente  o  fabricante  e  as
concessionárias  podem  comercializar  veículos
novos, já que somente esses emitem Notas fiscal
diretamente  para  a  Administração.  (…)”  (fls.
002)

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  Ferreira,  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
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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
distribuidora ou revendedora autorizada do equipamento ofertado
ou de apresentação 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  ao  pedido  de  impugnação  apresentado.(grifo
nosso)

Da Análise Da Pregoeira: 

O Edital dos Pregões em epígrafe, foi elaborado
conforme  especificações  da  Secretaria  requisitante.  É
sabido, que durante a fase de planejamento das licitações a
Administração Pública tem o dever de definir adequadamente o
objeto de suas contratações de forma precisa, suficiente e
clara,  estabelecendo  objetivamente  em  Edital  as
características  e  especificações  técnicas  necessárias  que
para a aquisição pretendida.

Nesse desiderato, é importante mencionar que a
Administração,  por  força  de  disposição  constitucional,
somente  pode  estabelecer  exigências  que  sejam
imprescindíveis à escorreita execução do objeto contratual,
não se admitindo a fixação de criteriosos imotivados o que
não  é  o  caso  dos  Pregões  supracitados,  que  frustrem  o
caráter  competitivo  do  certame  ou  que  não  sejam
indispensáveis  para  a  satisfação  da  necessidade  a  ser
atendida com a contratação.

É  o  que  determina  o  Art.  37,  inciso  XXI  da
Constituição Federal, verbis:

XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
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processo  de  licitação  pública  que  assegure  igualdade  de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações  de  pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da
proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente  permitirá  as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Nesse sentido, é que a Lei nº 8.666/93, em seu
art. 3º, § 1º, inc. I, veda expressamente a inclusão no
Edital  de  cláusulas  ou  condições  que  estabeleçam
preferências  ou  distinções  em  face  do  domicílio  dos
licitantes ou comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter
competitivo da licitação, ou de qualquer outra circunstância
considerada  impertinente  ou  irrelevante  para  a  escorreita
execução do objeto, nos seguintes termos:

§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

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 art. 3  o   da Lei n  o   8.248, de 23 de outubro de
1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

Considerando  o  exposto  pela  Secretaria
requisitante,  a  qual  esclarece  que  o  Edital  atende  a
legislação  atual,  não  devendo  sofrer  qualquer  alterações,
visto que a Secretaria Municipal de Assistência Social e da
Família – SEMASF solicita em seu termo de referência (anexo
I do Edital) veículo zero quilômetro. 

Considerando a análise desta pregoeira, primando
pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito,
bem como da resposta já mencionada da Secretaria requisitan-
te, com capacidade técnica para responder os questionamentos
e impugnações aos Editais mencionados,  DECIDO POR CONHECER
DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO, PARA, NO MÉRITO, JULGÁ-LA IMPROCE-
DENTE.

b) Do Pedido de Esclarecimento.

Por se tratar de assunto técnico, o qual esta
Pregoeira não possui formação devida e competência técnica
para julgar, encaminhamos os questionamentos e impugnações à
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Secretaria  Municipal de Assistência Social e da Família –
SEMASF  (Órgão  solicitante),  para  análise  e,  em  resposta,
encaminhou a manifestação que segue: 

Da Manifestação da Secretaria Requisitante:

Senhora Pregoeira,

Em  resposta  ao  questionamento  ao  Edital  Eletrônico  nº
089/SML/2019  –  Processo  nº  12.00161/2018,  protocolados  pela
Empresa  Autovema  Veículos  Ltda  –  CNPJ  nº  03.968.287/0001-36,
vimos através deste, apresentar a V.Sª fundamentação quanto ao
questionamento abaixo listado:

Quanto ao argumento apresentado pela referida empresa:

Ao analisarmos o edital do pregão eletrônico 089/2019/SML/PVH,
constatamos que o item 01 –  Veículo Automotor FLEX, solicita
motorização 1.0, potência 75cv, capacidade de porta-malas de 250
litros.

Caso nossa empresa seja vencedora do referido item, poderemos 
entregar o veículo com motorização 1.0, potência 75cv, capacidade
de porta-malas de 235 litros  ?

Quanto  ao  questionamento  acima  descrito  informamos  que  a
capacidade mínima do porta-malas, 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 dispõe:

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 art. 3  o     da Lei n  o

8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada
pela Lei nº 12.349, de 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.
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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  a  todos  os  concorrentes,  com
cláusulas  que  estabeleçam  obrigações  de
pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da
proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente
permitirá as exigências de qualificação técnica
e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do
cumprimento das obrigações. (griffo nosso)

As especificações constantes no edital questionado resultam de
análise  técnica  das  necessidades  da  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA – SEMASF.

É necessário esclarecer ainda 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.

Da Análise Da Pregoeira:

Considerando  o  exposto  pela  Secretaria
requisitante, onde afirma de forma categórica que o Edital
está  em  perfeita  harmonia  com  o  ordenamento  jurídico
brasileiro, e de tal forma, não é possível modificação do
objeto licitado, sendo exigência editalícia a sua entrega
exatamente conforme suas especificações. 

Desta forma, a depender do produto que se busca
adquirir, e desde que não restrinja a competitividade pode a
Administração exigir características que melhor atendam às
suas necessidades, com base na conveniência e oportunidade,
sem  causar  qualquer  ofensa  aos  Princípios  da
Competitividade, da Igualdade e da Economicidade.

Desse  modo,  em  a  estreita  simetria  com  os
princípios gerais da administração pública, contidos no art.
37 da Constituição Federal, e especificamente, os princípios
norteadores  da  licitação  e  da  administração  pública,  a
Pregoeira decide CONHECER da Impugnação e, no mérito, NEGAR-
LHE provimento. 
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5 – DA DECISÃO

Pelo  exposto,  primando  pelos  princípios  e
dispositivos legais aplicáveis ao feito e em atenção ao que
dispõe o Edital que regerá o certame,  DECIDO POR CONHECER
das  presentes  Impugnações  e  de  igual  os  Pedidos  de
Esclarecimentos  e  por  preencherem  os  requisitos  de
admissibilidade  para,  NO  MÉRITO  JULGÁ-LOS  IMPROCEDENTE,
mantendo-se  a  abertura  da  licitação  de  modo  a  resguardar  o
interesse  público  que  se  encontra  amparado  pelo  ordenamento
jurídico, respeitando todas as exigências e princípios legais. 

Porto Velho, 25 de julho de 2019. 

VÂNIA RODRIGUES DE SOUZA
Pregoeira/SML
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