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Guaporé, em 26 de setembro de 2019. 

À  

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA – CNPJ 04.104.117/0007-61 

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2019 

OBJETO: RESPOSTA À PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO 

 

A empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA – CNPJ 04.104.117/0007-61 

apresenta PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 246/2019. 

Os documentos são tempestivos e passa-se à sua apreciação. 

A empresa NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA – CNPJ 

04.104.117/0007-61 apresenta o seguinte requerimento, como segue: 

DOS ESCLARECIMENTOS: 

1. DOS PNEUS – “ocorre que o veículo a ser ofertado possui pneus 185/60 R15, sendo que 

solicita-se o esclarecimento se os pneus 185/60 R15 serão aceitos. Caso Contrário, solicitamos 

alteração desta exigência, englobando pneus 185/60 R15; 

2. DO PRAZO DE PAGAMENTO – “ocorre que não consta em edital quantos dias serão 

necessários para pagamento após a apresentação de nota fiscal e entrega dos equipamentos. 

Deste modo solicita-se esclarecimentos acerca do prazo de pagamento, uma vez que o mesmo 

não consta no edital”. 

DA IMPUGNAÇÃO 

1. DO MONITORAMENTO DE PRESSÃO – “ocorre que tal exigência impede a requerente 

de participar, tendo em vista que o veículo ofertado deverão possuir: monitoramento de 

pressão de pneus”. Ocorre que tal exigência impede a requerente de participar, tem em vista 

que o veículo não possui tal acessório e não há como instalar tal funcionalidade sem trazer 

onerosidade desnecessária ao certame.” 

2. DO POTA-MALAS – “ocorre que os veículos a serem fornecidos pela requerente possuem 

capacidade do porta-malas de 265 litros. Assim, entende-se que a diferença apresentada é 

irrisória e não pode restringir a participação de um licitante, em se tratando de bens tão 

comuns. Assim, pedimos que esta administração reconheça tal irrisoriedade e aceite o veículo 
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ora ofertado. Diante disso, requer-se a alteração para capacidade do porta-malas de no 

mínimo 265 litros”; 

3. DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL – “Ocorre que o veículo apresentado pela requerente 

possui em suas configurações tanque de combustível com a capacidade de 41 (quarenta e um) 

litros, especificação esta que apresenta uma maior vantagem, pois o veículo possui uma 

autonomia/consumo menor do que os demais veículo disponíveis no mercado, trazendo um 

melhor rendimento, maior economicidade e melhor custo benefício em ambientes urbanos. 

Deste modo, requer-se a alteração da exigência para que passe a constar tanque de no mínimo 

41 litros”; 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA – LEI FERRARI E CONTRAN – “A 

Lei 8.666/93 em seu artigo 30, IV, deixa claro que em determinadas áreas e seguimentos, 

deverão ser observadas as exigências contidas em leis especiais, especificas. No tocante ao 

mercado automobilístico brasileiro temos a Lei 6.729/79, conhecida como Lei Ferrari.” Sendo 

assim, a empresa requer-se “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.” 

5. Que seja atendido o solicitado. 

I) ESPECIFICAÇÕES E EXIGENCIAS 

Baseando-se pelo princípio da isonomia, bem como da transparência e da competitividade entre 

os fornecedores, e principalmente da lisura e da legalidade nos processos públicos, o Município 

de Guaporé/RS, tem como objetivo a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO, 0 (ZERO) 

QUILOMETRO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE – ATENDIMENTO DE MUNÍCIPES RESIDENTES 

NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS – 

RECURSO REFERENTE A PROPOSTA Nº 11614.175000/1180-01., com um padrão 

de exigências já facultados em outros editais, sendo que tal veículo tem por finalidade atender as 

necessidades da comunidade em geral, bem como o desenvolvimento e a prosperidade de uma 

cidade, no que tange o atendimento de pacientes. Ressalta-se que todos os processos elaborados 

tem também como princípio a responsabilidade dos gastos públicos e o investimento correto das 

verbas públicas.   

Tal bem a ser adquirido possui um valor patrimonial considerável, bem como terá uma grande 

valia nas questões de manutenção e realização de serviços para desenvolvimento e atendimento 
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da comunidade em geral, uma vez que suas utilidades são para serviços prioritários ligados a 

saúde, no que tange atendimento domiciliar, tanto área urbana como rural. 

Sendo assim, passasse a justificar tais solicitações e questionamentos: 

a. No que tange a questão de Pneus, o Município de Guaporé/RS tem como exigência 

Pneus 195/65 - R15, tendo em vista as questões de solo e local de trafegabilidade, uma 

vez que o Município de Guaporé/RS, está localizado numa região de serra, com 

diversos declives, aclives e solos dificultosos, sendo que tal veículo percorrerá área 

urbana e rural. A utilização de tais Pneus solicitados já comprovou uma maior 

durabilidade, um maior custo benefício, bem como uma vida útil maior, sendo assim 

não gerando gastos e onerações aos cofres públicos, uma vez que o Município de 

Guaporé/RS já possui veículos com tais pneus. Tal item pode ser modificado (trocado) e 

considerado original da fabricante, inteiramente novo dentro do solicitado no edital, 

uma vez que as fabricantes trabalham com diversas marcas de pneus e modelos. Exige-

se modelo de pneus e não marca. Ressalta-se que para a elaboração do presente edital 

temos como base levantamento de preços, o que comprova a lisura do processo bem 

como a transparência e o princípio da competitividade.  

b. No que tange a questão do prazo de pagamento, o Município informa que o efetivo 

pagamento se dará nos prazos legais da lei, em parcela única, em até 30 (trinta) dias, 

após recebimento, conferência, incorporação e emplacamento do veículo. 

c. No que tange a questão de monitoramento de pressão, justifica-se tal solicitação, uma 

vez que o Município de Guaporé/RS já possui veículos com tal item, bem como por ser 

considerado uma ferramenta de segurança. Tal ferramenta já mostrou um custo 

benefício significativo, uma vez que o veículo será utilizado por funcionários 

municipais e pacientes, gerando uma maior segurança e benefícios como um todo, um 

dos princípios básicos da administração pública, a segurança de seus transeuntes. 

Ressalta-se também como princípio a precaução e a prevenção. 

d. No que tange a questão do porta-malas e respectivamente a litragem mínima solicitada, 

tem como fundamento seu espaço interno e necessita-se de tal quantidade mínima, 

tendo em vista, como já citado anteriormente, a finalidade da utilização do veículo. Tal 

veículo percorrerá áreas urbanas e rurais, realizando atendimentos e trabalhos de 

prevenção, o que necessita transporte de materiais, medicamentos e afins. Sendo assim, 

o espaço interno é fundamental; 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
 

4 
 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 – (54) 3443-5717 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: licita3@guapore.rs.gov.br 

 

e. No que tange a questão do tanque de combustível e respectivamente a litragem mínima 

solicitada, tem como fundamento básico tal capacidade de 54 (cinquenta e quatro) litros. 

O Município de Guaporé/RS entende que tal quantidade é fundamental para a realização 

de suas atividades, com um maior custo benefício e a aplicação correta dos recursos 

públicos. Salienta-se que é uma necessidade do Município tal exigência, tendo em vista 

a existência de uma grande gama de veículos próprios com os mais diferentes tipos de 

tanques e litragens. Salientar que um tanque de combustível de 41 (quarenta e um) litros 

tem uma autonomia/consumo menos que os demais, não comprova e não sana a real 

necessidade do Município de Guapore/RS, no que tange a finalidade do veículo 

supracitado. Levasse em conta neste caso a teoria X prática; 

f. No que tange a participação de qualquer empresa, o Município de Guaporé/RS entende 

que o edital elaborado atende todos os princípios da legalidade, razoabilidade e 

isonomia, bem como da disputa entre fornecedores. O presente edital possui exigências 

fundamentadas pela lei, sendo estas já solicitadas por diversas vezes e culminando em 

aquisições plenas, sempre baseando-se pela legislação vigente. 

II) DA QUESTÃO DO PREJUÍZO AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO 

A discricionariedade do ato administrativo não é absoluta, entretanto, não foi 

juntado efetiva prova de que o certame é inviável em sua disposição ou que as características 

culminariam na compra de um item tecnicamente inferior e economicamente inviável. 

Gostaríamos de ressaltar que o critério de julgamento deverá ser o mais vantajoso 

para a Administração Pública, e não o mais conveniente para alguns fabricantes. O âmago do 

processo recai na satisfação do interesse público, norteador de todos os certames públicos. 

Apesar de ser até admissível a hipótese de que algum distribuidor não possua todas 

as especificações técnicas estipuladas, este fator não é preponderante para caracterizar sua 

exclusão ou impedimento em participar do pregão, uma vez que o processo consta com ampla 

pesquisa de mercado. 

III) DA DECISÃO FINAL 

Ressaltamos que o processo licitatório seguiu todos os princípios legais, buscando 

atender sempre o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e julgamento em 
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estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

Por fim, decido NÃO ACOLHER a impugnação apresentada. 

Intimem-se os interessados. 

 

 

 

ARTUR AFONSO CENI 

PREGOEIRO 


