RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2019
PREGÃO Nº 12/2019
OBJETO: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores sedãs compactos novos
Trata-se de pedido de impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº
12/2019 – Pregão nº 12/2019 apresentada pela Empresa Nissan do Brasil Automóveis
no dia 15 de agosto de 2019.
I - DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, cabe analisar o requisito de admissibilidade da referida
impugnação, ou seja, apreciar se a mesma foi interposta dentro do prazo estabelecido
para tal.
Dessa forma, o Decreto 4.826/2013, que regulamenta, no âmbito do
Município de Itajubá, a utilização da modalidade de licitação denominada PREGÃO,
para aquisição de bens e serviços comuns, em seu artigo 12, dispõe: “Até 02 (dois) dias
antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatório do pregão.”
Tendo em vista que a sessão de abertura está marcada para o dia 23 de
agosto de 2019, o impugnante encaminhou em tempo hábil sua impugnação, a qual foi
encaminhada por e-mail no dia 15 de agosto de 2019, portanto, merece ter seu mérito
analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.
II - DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DO IMPUGNANTE
A impugnação, em resumo, contesta o prazo de entrega exigido pelo edital,
qual seja, de 15 (quinze) dias e solicita a alteração para 90 (noventa) dias justificando
que o tempo de montagem e envio pode demandar um prazo de até 90 (noventa) dias.
Além disso, solicita a inclusão no edital da exigência de estrito
cumprimento da Lei 6.729/79 a fim de permitir a participação apenas de empresa
autorizada para venda de veículo zero quilometro.
III - DO MÉRITO E FUNDAMENTAÇÃO
DO PRAZO DE ENTREGA
Afirma a impugnante que o edital contém defeitos tendo em vista o curto
prazo de entrega argumenta ser necessário e imprescindível a alteração do prazo, nos
termos da Lei nº 8.666/93 e do Decreto nº 5.450/05.
É importante esclarecer que a impugnante, embora fundamente seu pedido
na Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 5.450/05, não indica qual artigo foi violado. Isso
porque, na verdade, não existe previsão legal que justifique sua alegação.

Cumpre ressaltar ainda que cabe à Administração Pública, pautada pelos
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade bem como por suas necessidades,
considerando a prática de mercado e visando o interesse público, fixar os prazos para a
entrega do objeto.
Por uma pesquisa, percebemos a existência de diversas contratações com
prazos semelhantes ao fixado e inferiores ao solicitado pela impugnante.
Identificamos, ainda, que o problema de entrega não é geral pois não houve
manifestação de nenhuma outra empresa nesse sentido.
Percebemos aqui o intuito da impugnante de que o edital se enquadre
especificamente ao seu funcionamento, violando, dessa maneira, o Princípio da
Impessoalidade e deixando de atender ao interesse público.
Apesar de todo o exposto, a Câmara Municipal de Itajubá, sempre
objetivando atender os princípios que norteiam os processos licitatórios, em especial, a
ampla concorrência, razoabilidade e moralidade, não vê problemas em conceder um
prazo maior para entrega do bem a fim de viabilizar maior concorrência e,
consequentemente, atender ao interesse público na busca pelo menor preço.
Dessa maneira, o edital será novamente publicado com a data de entrega
alterada para 45 (quarenta e cinco) dias podendo ser prorrogado por mais 45 (quarenta e
cinco) dias desde que devidamente justificado, comprovada a necessidade de
prorrogação e aceita a prorrogação pela Câmara Municipal de Itajubá.
DA PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA – LEI FERRARI E CONTRAN
A empresa impugnante alega que no tocante ao mercado automobilístico,
deve-se levar em conta a Lei 6.729/79, conhecida como Lei Ferrari. Explica que essa lei
disciplina a relação comercial de concessão entre fabricantes e distribuidoras de
veículos automotores, citando os artigos 1º e 2º, que fixam que veículos “zero
quilometro” só podem ser comercializados por concessionários. Afirma ainda que o
artigo 12 da referida lei veda a venda de veículos novos para revendas, sendo seu
público alvo apenas o consumidor final.
Na impugnação também é apresentado entendimento da Controladoria Geral
da União – CGU, quanto a definição de veículo novo: “veículo novo (zero quilometro) é
aquele adquirido através de fabricante/montadora, concessionária ou revendedor
autorizado, sujeito ás regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB.”
Argumenta que 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.
Ao final, solicita a inclusão no edital da exigência de estrito cumprimento da
lei nº 6.729/79, Lei Ferrari, com a aquisição de veículo zero quilometro por empresa
autorizada e com a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante.
Diante das alegações, cabe citar alguns trechos do Edital:
“3.1. Poderão participar da presente licitação empresas que atendam às condições
/exigidas neste edital e seus anexos vedada a participação de: (...)”

“2.1. A presente licitação tem como objetivo a aquisição de 02 (dois)
veículos automotores sedãs compactos novos, conforme descrição no Anexo
I – Termo de Referência, parte integrante deste Edital.”
Dessa maneira, cabe esclarecer que o edital destina-se a participação ampla
desde que a empresa atenda aos requisitos por ele exigidas.
Se o edital estabelece que a licitação objetiva adquirir veículos novos, a
Deliberação do CONTRAN estabelece o conceito de veículos novos e a Lei nº
6.729/1979 veda a venda de veículos novos para revendas determinando que apenas
fabricantes e concessionários poderão vender carros novos, logo só poderão participar
do processo licitatórios as autorizadas à venda de veículos novos, ou seja, fabricantes ou
concessionários.
O Edital, de forma implícita, portanto, só admite a participação de
fabricantes ou concessionárias atendendo a determinação da legislação pertinente.
Concluímos, portanto, que não é preciso constar tal exigência de forma
expressa no Edital, porém, não vislumbramos problemas em incluir no edital
expressamente que os participantes do certame deverão atender ao exigido pela Lei nº
6.729/1979. Alterar o Edital nesse sentido contribuiria para deixar o mesmo mais claro e
evitar confusões.
IV – DA DECISÃO
Isto posto, conheço da impugnação apresentada para, no mérito, acolhe-la
parcialmente e determinar a alteração do Edital do Processo Licitatório nº 12/2019 –
Pregão nº 12/2019.
_________________________________
Deborah Lemes do Vale Ferreira
Pregoeira da Câmara Municipal de Itajubá

