
JULGAMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 07.05676

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2016 – SRP 028/2016

OBJETO: Aquisição De Material Permanente(Veiculo Tipo Passeio, Veiculo  Utilitário tipo

Pick-Up,  Veiculo  Utilitário  Tipo  Camionete  Cabine  Dupla  E  Veiculo  Utilitário  Tipo  Van

visando atender a Municipalidade.

RECORRENTE:  EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS

CONTESTADO: COORDENADORIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES

 A empresa  EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS, interpôs pedido de

IMPUGNAÇÃO ao edital tempestivamente

Em resposta tal pedido foi encaminhado ao setor responsável pela elaboração do edital para

manifestação. Que emitiu o parecer: 

A  impugnação  refere-se  à  seguinte  exigência  editalícia:  (…)  Deverá  ainda  ser  entregue
devidamente emplacado e licenciado,  sendo o primeiro emplacamento no Município de Porto
Velho/RO, com 3 adesivos conforme padrão da Prefeitura do município de Porto Velho – PMPV e
assistência técnica autorizada no município de Porto Velho/RO. 

Do pedido da impugnante: 

a)  Que  sejam  analisados  os  pontos  detalhados  nesta  impugnação,  com  a  correção
necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo
o procedimento que se iniciará.
b)  Requer outrossim, caso não 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.

Inicialmente cumpre frisar que as exigências contidas no edital foram estipuladas de acordo
com as normas que regem o assunto.

O  caput  do  art.  120  da  Lei  Federal  9.503  de  23/09/97  (Código  de  Trânsito  Brasileiro)
determina que:  Todo veículo automotor,  elétrico,  articulado,  reboque ou semi-reboque,
deve  ser  registrado  perante  o  órgão  executivo  de  trânsito  do  Estado  ou  do  Distrito
Federal,  no  Município  de  domicílio  ou  residência  de  seu  proprietário,  na  forma  da
lei.”(grifo nosso)

Ao nosso entendimento, o dispositivo legal citado é claro e, determina que todo veículo zero
km, deverá ser registrado junto ao DETRAN correspondente ao domicílio ou residência do
proprietário ( titular da nota fiscal de venda), em nome deste último. 
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O art.  12 da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari)  é claro 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
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.

Sendo assim, entendemos que o edital não deva sofrer qualquer alteração.

Frisa-se que a resposta do setor responsável encontra-se juntada nos autos 

MARCOS AURELIO FURUKAWA

pregoeiro 
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