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RESPOSTA - RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO n° 001/2017
PROCESSO CM 11° 061/2017
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS
OBJETO: Aquisição de um veículo, conforme especificações constantes no Anexo 11
Memorial Descritivo.
RECORRENTE: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ N° 05.758.531/0001-61
Trata-se de recurso administrativo apresentado pela pessoa jurídica
NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 05.758.531/0001-61, com o objetivo de reformar a decisão exarada pela Comissão
designada para o Pregão Presencial n° 001/2017, que declarou como vencedora do certame
a empresa S&W MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP.
Em apartada síntese, a Recorrente alega:
• Que o veículo ofertado pela vencedora não possui vidros traseiros
originais de fábrica, bem como inexiste opcional deste item
fornecido pela fabricante;
• Omissão na proposta do nome da concessionária para a retirada
do veículo;
• Que o veículo ofertado é seminovo, conforme legislação vigente
e;
• Proposta sem características do veiculo que ofertou, limitando-se
a copiar e colar a descrição do Edital.
Assim sendo, com fundamento no Edital do Pregão Presencial n°
001/2017, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n° 3.180/2017 e subsidiariamente a Lei Geral
de Licitações, Lei n° 8.666/93, passamos a responder o recurso ofertado.
• DOS FATOS
Na data de 28 de novembro de 2017 ocorreu, na sede da Câmara
Municipal da Estância Turística de Salesópolis, a sessão pública do Pregão Presencial n °
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001/2017, com o objetivo de adquirir um veículo zero quilómetro, nos moldes do Termo de
Referência do referente Edital.
Deste Pregão Presencial participaram a Recorrente e a empresa S&W
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP, sendo esta última declarada a vencedora
do certame.
Em face desta decisão, a empresa vencida interpôs recurso
administrativo, devidamente motivado, com fundamento na Lei n° 8.666/93, Decreto
Municipal n° 3.180/2017 e item 8.4 do Edital.
Apresentado o recurso administrativo, o prazo para a apresentação de
contra-razões decorreu "in albis", tendo sido o licitante interessado intimado de seu prazo
recursal também em sessão pública, conforme ata e gravação.
• DAS PRELIMINARES DE ADMISSIBILIDADE
Nos termos do item 8.4 do Edital do Pregão Presencial n° 001/2017:
8.4- Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo
haver manifestação verbal imediata na própria
sessão pública, com o devido registro em ata da
síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se
então o prazo de três dias que começará a correr a
partir do dia em que houver expediente neste
Legislativo para a apresentação das razões, por
meio de memoriais, ficaiido os demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentar contrarrazões,
em igual número de dias, que começarão a correr no
ténnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos;

A Recorrente apresentou verbalmente, conforme consignado em ata, sua
manifestação em recorrer, devidamente motivando o seu recurso, tendo o prazo para
apresentá-lo em até 3 dias, iniciando-se em 29/11/2017 e finalizando-se em 01/02/2017.
TEMPESTIVO

Como o recurso foi apresentado em 30/11/2017, deve ser considerado

Ademais, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, interesse
processual, fundamentação e pedido de provimento à reforma da decisão que declarou o
vencedor do certame.
;
Assim, entende-se merecedor de análise o recurso ora interposto.
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• DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRENTE

1. QUANTO AO DESCUMPRIMENTO ÀS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS
EXIGIDAS NO EDITAL
Segundo a Recorrente, "o veículo ofertado peta vencedora não possui
vidros traseiros originais de fábrica, bem como inexiste opcional deste item fornecido
pela fabricante";
Segundo a Recorrente, a proposta de empresa S&W MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA EPP deveria ter sido desclassificada, já que o objeto não
atendeu às especificações fixadas no Edital, conforme item 7.4.
Para justificar sua afirmação, a Recorrente entrou em contato com a
Concessionária Original Veículos (autorizada Wolkswagen) e constatou que não existe este
opcional para a versão do veículo ofertado, isto é, Voyage 1.6 Trendline.
Aqui, importante lembrar que todos os participantes entregaram,
devidamente assinados, o Anexo II do Edital, em que expressamente DECLARAM, sob as
penas da lei, que os veículos ofertados atendem todas as especificações exigidas no
Memorial Descritivo - Anexo 11 do edital.
Após diligência desta Câmara Municipal, com fiindamento no recurso da
Recorrente, verificamos que o modelo de automóvel apresentado não apresenta o item
obrigatório descrito no Edital de série/original, nem mesmo o modelo mais completo em
relação àquele oferecido.
I

Como o modelo ofertado não apresenta a característica mínima exigida
no Edital, cabe razão à Recorrente em seu fundamento recursal, já que deveria a empresa
Recorrida ter se atentado aos requisitos básicos e ofertado um produto mais sofisticado, que
atendesse ao exigido.
Se assim não fosse a decisão, a Câmara Municipal receberia, pelo
mesmo valor ofertado, um automóvel de menor qualidade e valor de mercado.
Neste quesito, portanto, cabe razão à Recorrente.
2. DA OMISSÃO NA PROPOSTA DO NOME DA CONCESSIONÁRLV PARA A
RETIRADA DO VEÍCULO;
1
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Segundo a Recorrente não restou consignado, na proposta apresentada
pela empresa concorrente, o local da Concessionária em que seria entregue o automóvel,
objeto deste Pregão Presencial, o que geraria desconformidade com o Edital.
Neste ponto, ousamos discordar das razões recursais aduzidas, haja vista
que a entrega pode ser realizada pela empresa vencedora em concessionária, lembrando
que, segundo a empresa Recorrida, existe apenas uma em sua cidade.
Por dedução lógica, portanto, ela será entregue naquele estabelecimento,
lembrando que as normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que
não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação, que é o
caso.
Caso ocorra o descumprimento das obrigações relativas à empresa, ela
ficará sujeita às sanções previstas no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02, demais
penalidades legais, no Decreto n° 3.180, de 07 de julho de 2017 e na Lei 8666/93 e suas
alterações, conforme disposto no item 12 do Edital.
Assim, neste quesito, entendemos não assistir razão à Recorrente.
3. •
QUE O VEÍCULO OFERTADO É SEMINOVO, CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE
Segundo a Recorrente, apenas podem comercializar veículos zero
quilómetro, por expressa definição legal, as fabricantes ou concessionárias autorizadas.
Isso pela interpretação da Lei Federal n° 6.729/79, conhecida como "Lei
Ferrari", que prevê:
Art. 1° A distribuição de veículos automotores, de via
tenestre, efetivai-se-á através de concessão comercial
entre produtores e distribuidores(...)
Art. 2° Consideram-se:
I - produtor, a empresa industrial que realiza a
fabricação ou montagem de veículos automotores;
í

i n - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel,
caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares;
§ 1° Paia os fins desta lei:
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a) intitula-se também o produtor de concedente e o
distribuidor de concessionário;
Art. 12. O concessionário só poderá realizar a venda
de veículos automotores novos diretamente a
consvuiiidor, vedada a comercialização para fins de
revenda.
Art. 15. O concedente poderá efetuar vendas diretas
de veículos automotores.

Por dedução lógica, para que o carro seja considerado, legalmente, como
veículo zero quilómetro, ele deve ser adquirido ou de fabricante ou de concessionário,
conforme vimos acima.
Em que pese entendimentos contrários a esta corrente, entendemos que
os Princípios norteadores da Administração Pública aplicam-se às legislações licitatórias e
que, portanto, não podem ser afastados, sob o risco de invalidarem todo o certame.
Dentre eles, o Princípio da Legalidade afasta a possibilidade um
entendimento contrário ao Direito, mesmo que dele resulte uma proposta mais vantajosa à
Administração, isso porque é da segurança jurídica advinda da observância às normas que
se tem a lisura dos procedimentos e sua transparência.
Ademais, as normas precisam ser analisadas de forma sistemática, tudo
para se evitar interpretação distinta daquela desejada pelo legislador.
Neste diapasão, trazemos a Deliberação GONTRAN n° 64, de 30 de
Maio de 2008, em seu anexo, define: "veículo novo" como veículo de tração, de carga e
transporte coletivo de passageiros, reboque e semi-reboque, antes do seu registro e
licenciamento, (grifos nossos).
Ainda que a citada Deliberação trate de regras dirigidas a ônibus,
caminhão ou trator, não se pode perder de vista o disposto no art. 2° da Lei n° 6,729/79
(Lei Ferrari), que conceitua como veículo automotor, de via terrestre, o automóvel,
caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares; (grifos nossos)
Assim, a análise sistemática dessas normas nos permite concluir que a
definição utilizada pelo GONTRAN, para veículos novos, também é aplicado para
automóveis, pois, logicamente, não faria sentido que o legislador criasse definições
distintas de veículos novos para caminhão, ônibus e trator, e outra apenas para automóvel,
já que, segundo a Lei n° 6.729/79, são todos veículos automotores.
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O artigo 1° da Lei Ferrari deixa claro que "a distribuição de veículos
automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre
produtores e distribuidores"(grifamos). Além disso, o inciso II, do artigo 2° da mesma
norma define distribuidor como sendo a "(...) a empresa comercial pertencente à
respectiva categoria económica, que realiza a comercialização de veículos automotores,
implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce
outras funções pertinentes à atividade; (grifamos)
Ressaltamos que o artigo 12 da citada Lei é taxativo 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.
A despeito deste entendimento, a CGU adotou em seu Pregão Eletrônico
21/2014, em seu edital:
I

"Em relação ao conceito de veículos novos (zero
quilómetro), esta controladoria Geral da União
adota o entendimento constante do Anexo da
Deliberação GONTRAN n" 64/2008. Assim, serão
considerados veículos novos (zero quilómetro)
aqueles ofertados por concessionária autorizada
pelo fabricante ou pelo próprio fabricante."

Diante de todo o exposto, com fundamento nas normas colacionadas
nesta resposta recursal, entendemos assistir razão à Recorrente quando questiona a
impossibilidade da vencedora em entregar o objeto do certame, veículo zero quilómetro,
por não ser ela nem fabricante nem concessionária autorizada, o que invoca a negativa legal
de sua realização.
• PROPOSTA SEM CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO QUE OFERTOU,
LIMITANDO-SE A COPIAR E COLAR A DESCRIÇÃO DO EDITAL.
Segimdo a Recorrente não restou consignado, na proposta apresentada
pela empresa concorrente, as características do veículo que ofertou, o que geraria
desconformidade com o Edital.
i
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Neste ponto, ousamos discordar das razões recursais aduzidas, haja vista
que não identificamos problemas quanto às características do veículo ofertado.
Por dedução lógica, portanto, o veículo a ser entregue, ou seja, aquele
que foi identificado na proposta, deverá possuir todas as característica mínimas exigidas em
Edital, sob risco de aplicação das sanções estipuladas, tanto na lei, como no Edital.
Caso ocorra o descumprimento das obrigações relativas á empresa, ela
ficará sujeita às sanções previstas no artigo T da Lei Federal n° 10.520/02, demais
penalidades legais, no Decreto n° 3.180, de 07 de julho de 2017 e na Lei 8666/93 e suas
alterações, conforme disposto no item 12 do Edital.
Assim, neste quesito, entendemos não assistir razão à Recorrente.
• CONCLUSÃO

i

Diante do exposto acima, em obediência aos Princípios da
Administração Pública, em especial ao da Legalidade, entendemos acatar parcialmente as
razões de recurso oferecidas pela empresa Recorrente - NOBRE DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ N° 05.758.531/0001-61 e, desta maneira, decidese pelo DEFERIMENTO do recurso interposto, o que gera a anulação da decisão
deferida pelo pregoeiro, em ata de julgamento, de declarar a empresa S&W
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP vencedora do certame.
Com a desclassificação da empresa S&W MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA EPP, determino a convocação da empresa NOBRE
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA CNPJ N° 05.758.531/0001-61,
subsequentemente classificada, para a verificação dos critérios de habilitação.
PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E DIVULGUE-SE POR MEIO
ELETRÔNICO.
Estância Turística de Salesópolis, 13 de Dezembro de 2017.

Rodolfo Rodrigues Marcondes
Presidente da Câmara Municipal
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