
  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
   SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
COM RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Trata-se  de  julgamento  de  impugnações  interpostas
contra o Edital do Pregão Eletrônico n. 085/2019/SML, com pedidos de
esclarecimentos, deflagrado nos autos do Processo Administrativo n.
08.00185/2019, que tem por objeto resumido a AQUISIÇÃO DE 01 (UM)
VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, COM 04 (PORTAS), ZERO KM, MOVIDO A
DIESEL, conforme estabelecido no Edital e seus Anexos, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

A  Empresa  NISSAN  DO  BRASIL  AUTOMÓVEIS  LTDA,  pessoa
jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n. 04.104.117/0007-
61, com sede na Rodovia Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, na Cidade
de  Resende,  Rio  de  Janeiro,  CEP:  27.537-800,  impugnou  o  ato
convocatório no dia 16 de julho de 2019, as 08h34m, por meio do e-mail
analise4.gvp@conselvan.com.

I. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Coadunando com a legislação regente o Edital impugnado
tratou  dos  prazos  para  impugnação  no  item  11  do  instrumento
convocatório,  contudo,  a  empresa  aproveitou  a  mesma  peça  para
solicitar esclarecimentos nos termos do item 2.2, onde se extrai: 

“2.3.  Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores a data
fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com.
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.
(...)
11.5.1.  Os instrumentos de que tratam este subitem
(impugnações, recursos ou contrarrazões) deverão ser
remetidos  exclusivamente  para  o  e-mail
pregoes.sml@gmail.com,  respeitados  os  prazos
definidos em lei e neste edital e ainda, observando-
se em todo caso o horário de expediente deste Órgão,
ou seja, dias úteis (de segunda a sexta-feira), de 8h
às 14h, sob pena de não ser conhecido em razão de
intempestividade.”

Em análise aos documentos encaminhados, assim com o e-
mail  encaminhado  no  dia  16.07, verifica-se  o  atendimento  dos
requisitos previstos em Edital para seu recebimento tempestivo, motivo
pela qual deverá ser recebida e analisada.

Na oportunidade, decido nesta data dar publicidade à
peça impugnatória, para ciência de todos. 
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II. DO MÉRITO -   DA ALEGAÇÃO  

A  impugnante  em  sua  peça  apresenta  dois  pedidos  de
esclarecimentos acerca do SISTEMA DE SOM e da TRAÇÃO, e impugna, em
síntese, alegando restrição no descritivo do objeto devido a POTÊNCIA
exigida.

Argumenta ainda, que o edital contraria a Lei 6.729/79,
conhecida  como  Lei  Ferrari,  apresentando  legislação  federal  e  de
trânsito, assim como julgados, informando que somente é considerado
veículo  novo  (zero  quilômetro)  aquele  comercializado  por
fabricante/montadora, concessionária ou revendedor autorizado, pois a
legislação só permite o primeiro emplacamento seja realizada somente
por elas.

Apresentou  legislação  e  jusrisprudência  acerca  dos
princípios da legalidade, isonomia e competitividade, e solicitou as
alterações  na  descrição  do  veículo  solicitado  e  a  inclusão  da
exigência do cumprimento da Lei 6.729/79, com a republicação do edital
e nova data da disputa.

2.2. DO JULGAMENTO

2.2.1. DA ANÁLISE TÉCNICA

Os  aspectos  impugnados  orbitam  na  esfera  da
discricionariedade do Órgão Requisitante e estritamente técnicos, em
face da natureza desta Superintendência que, criada e regulamentada
pela Lei Complementar n. 654/2017, possui atribuições relacionadas à
operacionalização  dos  procedimentos  Licitatórios,  os  termos  da
presente  impugnação  foram  submetidos  à  SEMUSA,  para  análise  e
deliberação  acerca  da  aceitação  das  alterações  sugeridas  pela
impugnante. 

A  SEMUSA,  através  do  Ofício  n.  2890/GAB/DA/SEMUSA,
manifestou-se declinando sobre as alterações no objeto, haja vista que
a especificação atual não restringe o caráter competitivo, conforme
transcritos a seguir:

“DA  ANÁLISE  DA  ÁREA  TÉCNICA  (ÁREA  DEMANDANTE)
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM RELAÇÃO
AOS  ESCLARECIMENTOS  APRESENTADA:  NISSAN  DO  BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA
1.Quanto ao SISTEMA DE SOM ORIGINAL DE FÁBRICA –
ITEM 01 - O edital, entendemos que o pedido feito
pela  impugnante  quanto  a  aceitação  dos  itens
instalados  na  concessionária  ou  se  serão  aceitos
apenas acessórios originais de fábrica, os quais não
passaram  por  acessorização  em  concessionária,  é
relevante e procedente desde que a empresa vencedora
do certame apresente declaração mantendo a garantia
da concessionaria Portanto, fica o item modificado
com a seguinte redação:

1.1.  O  fornecimento  deverá  ser  de  peças
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genuínas  (peça  nova  e  de  primeiro  uso,
distribuída  pela  montadora  do  veículo,  com
garantia dessa).

2.DA TRAÇÃO – ITEM 01 É texto do edital: “tração
4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida”
Com relação a tração “4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida” -
O presente Edital prevê exigências, porém, estas não
implicam  discriminação  injustificada  entre  as
concorrentes.  Ressaltamos  o  zelo  da  secretaria
Municipal de saúde, sobretudo do setor requisitante,
que  procurou  estabelecer  critérios  para  uma
contratação  segura,  percebendo-se  que  o
esclarecimento  requerida  pela  Empresa  NISSAN  DO
BRASIL  AUTOMÓVEIS  LTDA  não  prejudica  o  caráter
competitivo  da  licitação  conforme  justificado  no
Termo de referência portanto É ACEITÁVEL a tração
4x4  reduzida  e  com  acionamento  no  interior  do
veículo pois o mesmo atende ao requisito presente no
Edital de licitação.

DA  ANÁLISE  DA  ÁREA  TÉCNICA  (ÁREA  DEMANDANTE)
RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COM RELAÇÃO À
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS
LTDA
O edital exige que o veículo possua “potência mínima
de 170 cv” - entendemos que a fixação no edital da
potência  mínima  dos  veículos  de  170  CV  não  se
configura ato ilegal da Administração, salvo se a
escolha  limitasse  a  participação  de  eventuais
interessados  a  ponto  de  prejudicar  a  mais  ampla
competitividade,  com  isso  violando o princípio da
isonomia e comprometendo a possibilidade de seleção
da proposta mais vantajosa, infringindo o art. 3º da
Lei  n. 8.666/93. É certo que a Administração não
pode criar embaraços à competitividade do certame,
impondo  limitações  sem  critérios  técnicos  e  sem
justa  causa, pois comportamento desse naipe seria
obstáculo à obtenção da proposta mais vantajosa. Por
outro lado, a participação irrestrita de licitantes
não  se  configura  motivo  aceitável  para  o
comprometimento da qualidade e, principalmente, da
finalidade do produto que o ente pretende adquirir.
Um  produto inadequado  compromete sua utilização e
não responde à necessidade da Administração, ferindo
o interesse público. 
À  propósito,  leciona  Marçal  Justen  Filho
(Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos, 9ª edição, p. 77), acerca do art.
3º  da  Lei  de  Licitações:  “(…)  o  dispositivo  não
significa, porém, vedação a cláusulas restritivas de
participação. Não impede  a previsão de exigências
rigorosas  nem  impossibilita  exigências  que  apenas
possam ser cumpridas por pessoas específicas.” 
Dessa  forma,  a  Administração  não  está  obrigada  a
adquirir bens que não satisfaçam suas necessidades e
que,  por  isso,  não  atendam  o  interesse  público.
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Portanto,  conclui-se  que  é  lícito  estabelecer
parâmetros técnicos mínimos, baseados em critérios
objetivos. No presente caso, o critério que pontuou
o  juízo  de valor pela potência mínima de 170 CV
consiste no fato de que, no mister da atribuição
legal  de  fiscalização,  não  raro  sobrevém  a
necessidade de se fazer viagens longas, além de ter
que visitar localidades situadas em ZONAS RURAIS, em
logradouros de difícil acesso, com estradas sem a
devida  pavimentação  e  condições  de  segurança  e
tráfego, exigindo para tanto uma maior potência dos
motores.  Nos  autos  do  processo,  a  Administração
demonstra que existem pelo menos 4 marcas/modelos de
veículos  no  mercado  que  atendem  aos  requisitos
fixados  no  edital,  o  que  afasta  a  hipótese  de
direcionamento para uma determinada marca. Descabe,
assim, falar-se em restrição do caráter competitivo
da  licitação  ou  quebra  do  princípio  da  isonomia.
Relevante  assinalar  que  na  hipótese  de  a
Administração alterar o edital, reduzindo a potência
mínima para 160 CV, como pede a impugnante, poderá
surgir outra empresa reivindicando uma nova redução,
a  fim  de  que  possa  ingressar  na  licitação  com
veículo  que  entenda  competitivo.  E  assim
sucessivamente, de forma que o veículo adquirido não
corresponderá  ao  inicialmente  planejado  pela
Administração, mas àquele que convém a determinado
fornecedor.  Desta  forma,  como  não  verificamos  na
impugnação nenhuma demonstração documental indicando
que a potência mínima eleita pela Administração vá
afetar a competitividade do certame ou comprometer o
princípio da isonomia ou da economicidade, decidimos
pela  manutenção  das  especificações  dos  veículos
conforme constam do edital, não acolhendo a presente
impugnação. 

DECISÃO
Pelo  exposto,  decidimos  NEGAR  provimento  a
impugnação apresentado pela empresa NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA, mantendo a potência mínima de 170
cv.” 

2.2.2. DA ANÁLISE DA PREGOEIRA

a) QUANTO AS SOLICITAÇÕES PARA ALTERAÇÃO NO DESCRITIVO DO OBJETO

Considerando que as sugestões da Impugnante interferem
diretamente  na  discricionariedade  do  produto  e  com  a  resposta  da
Secretaria Requisitante, cumpre consignar que ao elaborar a descrição
constante  no  edital,  parametrizou  as  características  de  forma  que
estas estejam coerentes com o necessário para os procedimentos a serem
realizados com o equipamento solicitado.

Deve-se ressaltar que no que se refere às aquisições
realizadas mediante licitação/pregão eletrônico, deve a Administração
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Pública, em observância ao disposto no art. 3º, caput, da Lei nº
8.666/93,  garantir  a  igualdade  na  participação  dos  licitantes  e
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  atendam  às  suas
necessidades,  com  base  na  conveniência  e  oportunidade,  sem  causar
qualquer ofensa aos princípios da competitividade, da igualdade e da
economicidade.

Nesse ínterim, não merecem prosperar as alegações da
empresa interessada, pois, uma vez estabelecido pelo Setor Solicitante
que  a  descrição  do  objeto  atende  plenamente  às  necessidades  da
Administração, bem como que está em consonância com os princípios
norteadores dos procedimentos licitatórios, notadamente da isonomia e
da seleção da proposta mais vantajosa, nos termos do art. 3º da Lei
n.º 8666/93.

b)  QUANTO  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.

Importa  consignar  que  a  referida  alegação  foi
anteriormente  questionada  em  Pregão  Eletrônico  desta  SML,  de  n.
006/2017,  na época  foi  encaminhado à  Divisão  de  Editais  e  Normas
Licitatórias – DENLS responsável pela elaboração dos Editais nesta
Municipalidade,  sendo  respondido  por  aquele  departamento  conforme
trechos transcrito abaixo:

“(…) a própria impugnante esclarece a dúvida.
“...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
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. (…)”

(…) a interpretação não há o que se questionar, uma
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
forma, quando o veículo for revendido por não
concessionário  ou  como  consumidor  final,  a
outro  consumidor  final,  nesse  caso,  a
Administração  Pública,  restaria
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descaracterizado  o  conceito  jurídico  de
veículo novo.”

Sendo assim, entendemos que o edital não deva sofrer
qualquer alteração quanto a esse aspecto.”

Desta  forma,  o  propósito  da  Administração  com  o
processo licitatório é exatamente a aquisição de “veículo novo — zero
quilômetro”, na medida em que sempre prevalecerá o interesse público,
observadas  as  normatizes  legais,  buscando  além  do  melhor  preço,
características  que  atendam  a  finalidade  pública,  bem  como  seja
fornecido por empresa que esteja devidamente habilitada e credenciada
junto às montadoras fabricantes, haja vista, a garantia da própria
fabricante e/ou concessionária.

Considerando o entendimento retromencionado acerca da
Divisão  que  elabora  o  Edital,  esclarece  que  o  mesmo  atende  a
legislação  atual,  não  havendo  necessidade  de  sofrer  alteração  de
caráter pleonástico, vista que a Secretaria Requisitante solicitou em
seu Termo de Referência (Anexo I do Edital), VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO
COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA SECRETARIA, sendo este somente
comercializado por fabricante ou concessionária.

Isto  posto,  a  empresa  licitante  arrematante  deverá
obedecer o Instrumento Convocatório, no que se refere à descrição do
veículo. Acompanhando assim os setores técnicos que responderam e/ou
manifestaram sobre o tema, entendo assim desnecessários a alterações
no edital neste sentido. 

III.   DA DECISÃO  

Ante  ao  exposto,  com  base  nas  razões  de  fato  e  de
direito  acima  desenvolvidas,  recebo  os  pedidos  de  esclarecimentos
interposto  e  encaminho  os  devidos  esclarecimentos  elaborados  pela
Secretaria requisitante.

Ato contínuo, com fundamento na legislação aplicável e
no  Edital  de  Licitação,  decido  CONHECER  A  IMPUGNAÇÃO  ACIMA,  por
preencherem os requisitos para tanto e, no mérito, JULGÁ-LA TOTALMENTE
IMPROCEDENTE,  mantendo-se  inalterados  os  termos  do  Edital  de
Licitação.

Ressalto que as decisões ora proferidas estão embasadas
nas razões de fato e direito expostas nesta Resposta e que, em face da
improcedência, permanece inalterado o Edital de Licitação, inclusive
quanto a data de abertura do certame. 

Porto Velho, 16 de julho de 2019.

Janini França Tibes
Pregoeira/SML
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