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PREG.AO PRESENCIAL: N ' 68/2018
ABERTURA: 25/09/2018 is 14:00

OBIEIO: "Aquisigao de Ot (um) veiculo tips passeio para uso das Unidades de SaOde conforme Proposta

Ministerialno11485.410000/1170-03 e especificag6es constantes no editale deus anexos

Sr (a). Pregoeiro (a)

A NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.. inscrita no CNPJ/MF sob o n '
04.104.117/0007-61. com enderego na Rodovia Nissan. n ' 1.500, Polo Industrial, na Cidade de Resende
Estado do Rio de Janeiro. doravante denominada NISSAN, por seu procurador infra-assinado. vem
respeitosamente a presenQa de Vossa Senhoria. apresentar sua /MPt./c/\rac.ao .40 ED/7AL em refer6ncia.

nos seguintes termos

1. 1NTRODUQAO

A NISSAN teve acesso ao Edital e constatou que. tal como formulada a
licitagao, haven enorme restrigao do universo de ofertantes, por desatendimento a diversos dispositivos
das Leis n's l0.520/02 e 8.666/93. as quaid tem aplicagao subsididria a modalidade de Pregao.

Talvicio do Edital, se nio corrigido tempestivamente, podera comprometer a

higidez juridica do certame. com consequ6ncias que certamente alcanQarao a paralisagao da licitagao pdas

nstincias de controle. A NISSAN pede v6nia para sustentar abaixo as raz6es que fundamentam a presente

impugnaQao.

11. TEMPESTIVIDADE

A licitaQao em epigrafe tem sua Sessio Publica de Abertura das propostas

agendada para o dia 25 de Setembro de 2018. ds 14h00min. sendo o puzo e as normas para impugnagao
regulamentada peso artigo 12 do Decreto n ' 3.555/00, nos seguintes termos

'Art. t2. At6 dots dias Oteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poder6 solicitar esclarecimentos, provid6ncias ou empt.lgnar o ato convocat6rio do
pregao.

Levando-se em conta o puzo estabelecido, bem coma considerando que a
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data fixada para abertura das propostas, deve ser a presdnte impugnagao considerada. nestes termos
lenamente temDestiva

111. DAS CLAUSULAS IMPUGNADAS

DA DiRCCAO

O editalexige que o veiculo possua d/refao h/dr6u//ca. Ocorre que talexig6ncia
mpede a ampla competitividade deste certame, tendo em vista que o mercado apresenta outras tecnologias

com a mesma finalidade. entry das a direQao eletro-hidr6ulica

A diregao e16trica 6 um sistema independente do motor, totalmente e16trico, que
tem por fungao auxiliar o motorista, reduzindo o esforgo e proporcionando maier conforto para os motoristas e

mats precisao nas manobras. Ela 6 considerada ecologicamente correta. pois dispensa a tradicional bomba

hidr6ulica e o fluido utilizados nos antigos sistemas de diregao hidrgulica. Um carro com diregao e16trica pode ter
uma economia de combustivelde at6 5%. isso por que ela nio consume pot6ncia direta do motor e nio este
ligada diretamente a ele por correia

Os veiculos mais modernos. de forma gerd, ja sio equipados com a diregao

e16trica, que possum sensores que informam a velocidade do veiculo e a rotagao aplicada peso motorista ao

volante a uma centralde controle (UCE). Pelos cdlculos da Nexteer, aproximadamente 5 bilh6es de litros de

combustivelforam economizados por carros equipados com este typo de direQao.

Ja a direQao eletro-hidr6ulica 6 um sistema hibrido entre a hidrdulica e a e16trica.

e destaca-se por sua diregao ficar mats leve em decorr6ncia do 61eo ser impulsionado por uma bomba, sendo

etta acionada por um motor e16trico e nio peso do carro. evitando a perda de pot6ncia do autom6vel. A16m disso.
outra vantagem 6 com relaQao a economia de combustivel, resultante da bomba ser acionada peso motor e16trico.

Portanto. solicita-se a alteracio da exia6ncia de direQio hidldulicB..para no

DA PARTiCIPACAO DE QUALQUER EMPRESA LEIFERRARIE CONTRAN

A Lei 8.666/93 em seu artigo 30. IV. deixa claro que em determinadas areas e
seguimentos. deverio ser observadas as exi96ncias contidas em leis especiais, especificas. No tocante ao
mercado automobilistico brasileiro temos a Lei 6.729/79. conhecida com Lei Ferrari

O instrumento convocat6rio requer um veiculo zero quilometro. Para que isso
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possa de fato ocorrer dentro da legalidade, seria necess6rio que o edital trouxesse em suas clausu aB:'Z
exig6ncia de atendimento ao fornecimento de veiculo novo apenas por fabricante ou concession6rio
credenciado, nos termos da Lei n ' 6.729/79. conhecida como a Lei Ferrari

Essa lei disciplina a relagao comercial de concessio entre fabricantes e
distribuidoras de veiculos automotores. Tem car6ter de lei especial. nio cabendo portanto a aplicagao de

normas subsidiarias de Direito Comum, com informag6es especificas sobre as formalidades e obrigaQ6es
legais para uma relagao v61ida de concessio comercial entre fabricantes e distribuidoras de veiculos

automotores. Em seus artigos lo e 2o, verifica-se que veiculos "zero quilometro" s6 podem ser comercializados
por concessionarlo:

Lei NO 6. 729, de 28 de novembro de 1979.
Disp6e sabre a concessio comerclal entre produtores e distribuidores de
veiculos automotores de via terrestre.

Art . lo A distribuigao de vefculos automotores, de via terrestre, efetivar-se-6
atrav6s de concessio comercial entre produtores e distribuidores disciplinada
por esta Lei e, no que nio a contrariem, pdas conveng6es meta previstas e
disposig6es contratuais.(n.g)
Art. 2' Consideram-se.
11 - distribuidor. a empresa comercial pertencente a respectiva categoria
econ6mica, que realiza a comercializagao de vefculos automotores*
implementos e componentes novos, presta assist6ncia t6cnica a essen
produtos e exerce outras fun96es peRinentes a atividadel (Redagao dada pda
Lei n ' 8. 132, de 1990)"

A mesma lei, em seu artigo 12. veda a venda de veiculos novos para revendas.
sendo seu publico alvo apenas ao consumidor final. Desta forma ao permitir a participagao de revendas nio
detentoras de concessio comercialdas produtoras, a Administragao nio sera caracterizada como consumidora

final, o que juridicamente coloca o objeto da licitagao distante da definiQao de veiculo novo

Art. 12. O concessiondrio s6 podera realizar a venda de veiculos automotores
novos diretamente a consumidor. vedada a comercializagao para fins de
revenda.

Para melhor esclarecer. destaca-se a definigao de veiculo novo constante do
C6digo de Transito Brasileiro (Lei n ' 9.503/97) e tamb6m peso CONTRAN: .&

LOIN' 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.
Art. 120. Todd vefculo automotor, e16trico, articulado, reboque ot.I semi-
reboque, deve ser registrado perante o 6rgao executive de trinsito do Estado
ou do Distrito Federal, no Municipio de domicilio ou resid6ncia de seu
proprietario, na forma da lei.
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DELfBERA QA0 64/2008 DO CONTRAS.
2.12 -- VeiCULO NOVO -- veiculo de traQao, de cargo e transporte coletivo de
passageiros, reboque e seimirreboque, antes do seu registry e ficenciamento.

Hesse mesmo sentido, a Controladoria Geralda Unigo (CGU) em resposta a
pedido de esclarecimento feito ao Pregao 01/2014, deixou claro que "ve/cu/o /Iowa (ze/o qu//omefro) 6 aqua/

Logo, o primeiro emplacamento deverd ocorrer apenas em dual situag6es
especificas; icante ou pda aauisicio iunto ao concession6rio. Em

qualquer outra situagao o emplacamento seri caracterizado homo de um veiculo seminovo. Somente o

fabricante e as concession6rias podem comercia#izar veiculos novos. ja que somente essen emitem Nora fiscal
diretamente para a Adminlstragao.

Permitir a participagao de empresas nio autorizadas pecos fabricantes fete os
pang/p/os da /ega//dade e mora//dade. sendo portanto manifestadamente contrdrios a Lei Ferrari. passiveis das
punig6es previstas na Lei n ' 8.666/93, aplicada subsidiariamente aos preg6es. A exig6ncia do cumprimento de

requisito previsto em lei especial. esta clara na Lei 8.666/93 em seu art. 30, IV, tornando fora da legalidade os

processos que deixarem de seguir a norma vigente

V6rias tem sido as decis6es no sentido da legalidade e assim infornando nos

pr6prios editais a exig6ncia do cumprimento da lei especialque regulamenta o setor de vendas de veiculos
zero quilomentro". A saber

PODER JUDICfARIO DA UNtAO TRIBUNAL REGIONAL ELECTORAL DE

Comissio de Pregao Procedimento Administrative n ' 14.082/2015 homo
consumidor final) a outdo consumidor final {nesse casa. a Administragio
POblica), restaria descaracterizado o concerto juridico de veiculo novo.
Considerando os termos supramencionados. os principios da legalidade.
moralidade, juste prego, comparagao objetiva das propostas, finalidade e da
seguranga juridica, ora acolhidos pele artigo 5', caput, da Constituigao da
RepOblica de 't988 c/c artigo 3o, da Lei n ' 8.666/1993, artigo 4o, do Decreto n '
3.555/2000 e artigo 5o, do Decreto n ' 5.450/2005, a Administragao PObllca:
nesse cano, o TribunaIRegional Eleitoralde Alagoas, no Pregao Eletr6nico n'
48/2015
devidamente autorizadas ou direta dos fabricantes

ALAGOAS

ESTADO DE SANTA CA TARfNA - MUNICIPIO DE SAUDADES
Comunicamos qe acatamos a iMPUGNAQAO ao item 18. I de Editalquanto ao
puzo de entrega e a solicitagao de proibigao de empresas sem a concessio de
comercializagao fornecida pele fabricante (Lei 6.729/1979) e Deliberagao
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64/2008 do CONTRAS

UUNtCipio OE DiAMANTE DO SUL - PxnxNA
Quando a alegagao da Empresa de que o instrumento convocat6rio requer um
veiculo zero quilomentro com o primeiro emplacamento em name da
administragao, e para que isso possa ocorrer dentro da legalidade serra
necessirio que o edital trouxesse em suas clausulas, a exig6ncia de
atendimento ao fornecimento de veiculo novo aneas or fabricante ou
concession6rio credenciado, de fate pode ferir o principio da legalidade do
procedimento licitat6rio, isso porque, revendas nio detentoras de concess6o
comercialdas produtoras nio podem realizar o primeiro emplacamento, o qual
s6 pode ocorrer pda aquisigao do veiculo junta ao fabricante ou junta ao
concessionirio. Portanto, assiste razio a emores8..jglDygnante:

Alegar restriQao de participagao dos demais concorrentes pelo cumprimento de

exig6ncia prevista em lei especialcomo preconiza o artigo 30, IV da Lei 8.666/93, nio pode ser considerado

como constitucional, mas sim como ilegal. Desta forma solicita-se a inclusio nq oresente editalda exiq6ncl&dle

estrito cumorimento da lei 6.729/79. Lei Ferrari. com a aauisicio de veiculo zero auilometro oor empresa
autorizada e com a concessio de comercializacio fornecida oelo fabricante

lv DA EXIGENCIA DE CLAUSULA RESTRITIVA SEM A DEVIDA

iNDtCAQAO DE MOTIVAQA0 E JUSTIFICATIVA

O principio da motivagao determina que a autoridade administrativa deve

apresentar as raz6es que a levaram a tomar uma decisio. A motivagao 6 uma exig6ncia do Estado de Direito,
ao quaid inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisio fundada, motivada, com
explicitagao dos motivos. Sem a explicitagao dos motivos torna-se extremamente dificil sindicar, sopesar ou

aferir a corregao daquilo que foi decidido, por isso, 6 essencialque se apontem os fatos, as infer6ncias feitas e
os fundamentos da decisis. A falta de motivaQao no ato discricion6rio abre a possibilidade de ocorr6ncia de
desvio ou abuso de poder, dada a dificuldade ou, mesmo. a impossibilidade de efetivo controle judicial, pois.

pda motivagao, 6 possivelaferir a verdadeira intengao do agente

A Constituigao Federal nio admite que as licitag6es contenham cldusulas
restritivas a participagao dos interessados. expressamente no artigo 37, XXI, supra citado

A lei geraldas licita96es. n ' 8.666/93. graz os seguintes princlpios

'Art. 3' A ficitagao destina-se a garantir a observincia do princfpio constltucionalda isonomia. a

selegao da proposta mats vantayosa para a administragao e a promogao do desenvolvimento

nacional sustent6vel e sera processada e jufgada em estrita conformidade com os princfpios
b6sicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
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probidade administrativa, da vinculagao ao instrumento convocat6rio, do julgamento obletivo'6

dos que fines sio correlates. (RedaQao dada peta Leona 12. 349, de 2010)
$ 1' E vedado aos agentes pDblicos

1 - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atom de convocagao, c16usulas ou condig6es que
comprometam. restrinjam ou frustrem o seu car6ter competitive, inclusive nos castes de
sociedades cooperativas, e estabelegam prefer6ncias ou distin96es em razio da naturalidade,

da cede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstincia impertinente ou
irreievante para o especffico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos $$ 5o a 12 dente

amigo e no art. 3' da Lei no 8.248. de 23 de outubro de 1991; (Redagao dada pda Lei n'
12.349, de 2010)

Entao. por disposigao constitucional e legal, as Onicas exig6ncias que a
administragao pode fazer dos interessados em licitar sio aquelas indispensaveis ao cumprimento do contrato.

sob pena de violaQao do principio da competitividade

Dlante do principio relembrado e da ordem Constitucional. cabe a

administragao, fundamentar a conveni6ncia e a relevincia pOblica das exig6ncias ora impugnadas. Apresentar

o nexo de causalidade entre o crit6rio t6cnico exigido e/ou pontuavele o beneficio em termos de favorecimento

ao alcance do objetivo da contratagao, que devem estar claramente demonstrados e fundamentados no
processo

V. DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto. requer-se

tempestividade

a) 0 recebimento do presente recurso. tendo em vista sua

b) A alteraQao da exig6ncia de diregao hidrdulica para no minima direQao

assistida, englobando desta forma a diregao hidr6ulica. eletro-hidr6ulica e e16trica: e

c) A inclusio no presente 6ditalda exig6ncia de estrito cumprimento da lei

6.729/79. Lei Ferrari, com a aquisiQao de veiculo zero quilometro por empresa autorizada e com a concessdo
de comercializagao fornecida pelo fabricante

Por fim. aguardando pdas providencias cabiveis, bem como peta republicagao
do Editalpara a nova data, incluindo-se as alteraQ6es solicitadas (artigo 21, $ 4' da Lei n ' 8.666/93), coloca-se
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a disposigao para esclarecimentos complementares que eventualmente entenderem necessdrios. por memo do
enderego eletr6nico nissan:jjt;itacoes(®conselvan.com ou telefone (41) 3075-4491

Termos em que

Espera deferimento

Curitiba/PR. 20 de Setembro de 2018

/
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

ALEXEY GAST.RO CONSELVAN - PROCURAOOR
CPF/MF n ' 623.410.499-15 - OAB/PR N ' 22.350

Pane; (41)3075-4491- nissan.licitacoes©lconselvan.com
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