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SECRETARIA OE AnMiNisrRAÇÃo \ã,--t::::=-c:.
c.l NO 0307/2018/SMA

ltapoá, 31 de outubro de 2018.

De Secretaria de Administração
Ao Setor de Licitações e Contratos

Assunto: Impugnação Edital Pregão Ro 68/2018 Processo no 99/2018

Considerando o Protocolo Processo no 7622/2018 da Empresa Níssan do Brasi
Automóveis Ltda;

Considerando o Parecer Jurídico no 0127/2018 da Prefeitura de ltapoá;
Considerando a Decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de

18/04/2018 - em anexo;
Constatada a necessidade de correção, solícita-se alteração na descrição do objeto,

de acordo com a Lei no 6.729/79 a fim de melhor atender o interesse público não
restringindo à competitividade, cumprindo a exigência de um veículo novo, sem uso.

Veículo tipo passeio popular motor mínimo de 70 cv, ano e modelo mínimo 2018, 04
(quatro) portas, 05 {cinco) marchas à frente e OI (umas à ré, cor branca. direção
hidráulica, combustível Flex, freios ABS e Air Bag duplo, ar-condicionado, capacidade de
05 (cinco) passageiros, e demais itens de série do produto, bem como atendendo todas as
normas de segurança exigidas por tei e código de trânsito vigente.

Veículo tipo passeio popular, gele..!çD!, motor mínimo de 70 cv, ano e modelo
mínimo 2018, 04 (quatro) portas, çâalbla maD!!a!, !nÍnime 05 (cinco) marchas,
cor branca,

combustível flex, freios abs e air bag duplo, ar-condicionado,
capacidade de 05 (cinco) passageiros, e demais itens de série do produto, bem
como atendendo todas as
trânsito vigente.

eletro-hidráulica

normas de segutgDSa exigidas por lei e código de
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL. - SDG-l - TAQulcKAriA
IOe Sessão Ordinária do TribunalPleno, realizada no Auditório

Prof José Luiz de Anhaia Melão".

TC-586.989. 18-8
Municipal
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

DATA DA SESSÃO - 18-04-2018

Pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadina, Relator, Edgard
Camarão Rodrigues, Cristiana de Casa'o Moraes, Damas Eduardo Ramalho e
Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir
Antonio Polizeli, o E. Plenário, ante o exposto no voto do Relator, decidiu julgar
procedente a representação, determinando à Prefeitura Municipal de
Indaiatuba que retifique o edital do Pregão Presencial n' 002/2018, no seu
subitem 4.1.2. nos termos do referido voto, mosuando-se improcedente a
menção à restrição às micro e pequenas empresas, bem como, indevida a
pretensão de que seria impossívelao Tribunalmudar, neste caso, sua orientação
em razão de se tratar de mesmas pal'tes e objetos.

Consignou, por fim, recomendação ao Senhor' Prefeito para que adoce
providências no sentido de revisar todas as demais cláusulas do edital, com o
objetivo de eliminar eventuais afrontas à legislação ou à jurisprudência deste
tribunal.

PRESIDENTE - CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS RAFAEL
NEUBERN DEMARCHICOSTA

1 - Notas Taquigránicas e Relatório e voto juntados;
2 - Ao Cara(brio da Presidência para oficiar;
3 - Ao Cartório do Relator para vedação e publicação do acórdão;
4 - Ao Gabinete do Relator para o que determinar.

SDG-l, em 119 de abrilde 2018

CLAUDINE CORRIA LEITE BOTTESI
ASSESSORA TECNICO-PROCURADORA

NA AUSENCIA EVENTUAL DO SECRETARIO-DIRETOR GERAL

SDC-l/ESBP/lgs/ra
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10g SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO -- 18/04/2018
RELATOR: CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS - MUNICIPAL
Julgamento

Processo:
Representante:
Representada:

TC-586/989/18
BRUNISA COMERCIO E SERV PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Adv.: EDUARDO L QUEIROZ E SOUZA -- 0AB-SP 109013
Possíveis irregularidades no edital do Pregão Presencial n9
002/2018, tendo por objeto a aquisição de veículos (-.)

Assunto

Senhor Presidente,
Senhores Conselheiros,
Senhor Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal

Relato, em sede de exame prévio, representação
formulada pela empresa BRUNIDA COMERCIO E SERVIÇOS PARA TRANSITO E
TRANSPORTE LTDA, contra itens do edital do Pregão Presencial n9 002/2018, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, tendo par objeto a aquisição de veículos.

Recebida a representação e porque havia prazo, abri
oportunidade para que a Prefeitura apresentasse suas justificativas prévias, sobre o
questionamento - subitem 4.1.2 do edital- que, segundo a alegação da Representante
restringe a participação a fabricantes e concessionários, tendo traz/do em sec/ apo/o r.
decisões do e. TCU, e também citações doutrinárias sobre o assunto, contrárias à
disposição editalícia.

A Prefeitura defendeu o edital e trouxe à colação
decisão do e. Plenária, em voto de minha lavra, aprovada na Sessão de 16/08/2017 e
que Ihe favorecem, cabendo ressaltar que taldecisão foi adotada acolhendo a unânime
proposta contida na instrução daquele processo.

Tc-9189/989/17 - de minha relatoria (mesmas Representante e Representada;
:olhendo prol)testa dos órgãos da Casa e MPC.

TC-11589/989/17 - apesar da proposta unânime l(ATJ.MPC e St)G) pela improcedêncla.

}bjeto. apens para outra Secretaria)

Tc-S86/989/18 BRUNISA ...XDrnINDAIATUBA Página l
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Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadina

Melhor analisando as razões contraditórias. e.
considerando, ainda, conter, a representação, notícia de restrição à participação de micro
e pequenas empresas, entendi haver interesse processuale determinem o recebimento da
matéria como exame prév/o, com a suspensão do certame, obtendo o referendo do e.
Plenário, na Sessão do dia 07/02/2018.

Sobrevieram novas justificativas da Prefeitura {evento
48), que insistiu na decisão que Ihe fora favorável no processo TC-9189/98g/17(1), e,
quanto à participação de micro e pequenas empresas remete para o item 3.7 do edital,
que aceita sua participação.

posição de:
) ATJ, pela ímprocedênc/a, tanto quanto à restrição de participação de micro e

pequenas empresas, como em relação ao subitem 4.1.2.
Chefia de ATJ se reporta à manifestação que fez no processo TC-9189/989/17, na
oportunidade aceita por este Relator, para reafirmar, no caso, proposta de
improcedência.
Aceita, portanto, as razões da defesa quanto à aplicação da Lei 6.729/79(Lei
Ferrari), do Código de Transito Brasileiro, e da Deliberação n9 64/2008, do
CONTRAN.
O Ministério Público junto ao Tribunal, conclui pela procedência, ressaltando não
ter. a Prefeitura, trazido em suas justificativas, qualquer fato novo, apenas
insistindo na questão da nomenclatura -- veku/o novo ou Okm -- com base na Lei
6.729/79 (Lei Ferrarí).
Afirmou não ter, também, a Prefeitura, de seu lado, apontado nenhum prejuízo
material ou nos direitos da Administração que decorressem da aquisição dos
veículos de revendedores; ao contrário da Representante que, de sua parte,
atestou serem os veículos ofertados ["o km", ou seja, "não rodados"], e,
conquanto o primeirc> emplacamenta agarra em nome próprio, isto não afeta a
garantia de lúbrica e a assistência técnica, que permanecem inalteradas.
Por fim, a propósito de a Prefeitura querer ter a seu favor a vedação ao "ven/re
contra factum proprium", afirma nõo possuirá a Administração, direito adquirido
a deterá/nado pos/c/onamento deste Tr/huna/, razão pela qual, eventualmudança
de entendimento em nada prejudica a decisão anterior que fora favorável à
Representada
A SDG, de sua parte, a exemplo da Chefia de ATJ, reafirma a posição antes
apresentada no TC-9189/989/17 e conclui pela improcedência.

Da análise que fizeram as Órgãos da Casa, tem-se a

Este, o relatório.
ANTONi0 KOQUE CITADINA
Conselheiro
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Como relatado, a proposta dos Órgãos da Casa é
convergente, porém, dela diverge o Ministério Público.

Enquanto a ATJ e Chefia, em manifestação acolhida
por SDG propõem a improcedência, o Ministério Público junto ao Tribunal, mudando
a posição que defendeu em s/tuação anterior, nestes autos, propõe a procedência da
representação, na linha do quanto decidido pelo e. Plenário, na Sessão de
Q1/11/2Ql], o que implica na proposta de reti$cação do subirem 4.2.1. de edita!.

Analisando detidamente os autos. estou
reconsiderando, nesta oportunidade, a posição que antes adotei no TC-
9189/989/17, por me convencer que a solução dada posteriormente, na Sessão do
dia 01/11/2017, pelo e. Plenária, no julgamento do TC-11159/989/17, sob a
relatoría do eminente Conselheiro DAMAS EDUARDO RAMALHO, reflete com maior
propriedade a situação trazida pela Representante.

Com efeito.
Há a se considerar que a Lei 6.729/79, conhecida

como \.ei Ferrari, é norma estranha à legislação de licitações.

Como se observa, referida Lei data de 1979 - quase
uma década antes da Constituição Federal- e "dispõe sobre a concessão comercio/
entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre";
nenhuma referência faz a normas de licitações; e se o fizesse, por certo não teria sido
recepcionada pela Constituição.

Assim, o conceito jurídico de veículo "novo" ou "0
km" adotado pela referida Lei não se aplica aos certames licitatórios, o mesmo
ocorrendo com os citados normativos do CONTRAN, que são de 2008, e disciplinam a
matéria no âmbito das relações comerciais entre fabricantes e concessionárias, em
razão da referida Lei.

Para a Administração vale, entre outros, os princípios
da isonomía, da competitividade e o critério do menor preço, os quais, no caso,
implicam em se ter num certame com este objeto, a concorrência não só das
concessionárias, mas também das revendedoras devidamente autorizadas a
comercializar veículos "novos" ou "0 km", dispensando-se, por menos importante, o
fato de que o primeiro proprietário a constar no documento, no caso de revendedor
autorizado, não ser a Administração, e sim o revendedor.

Tc-S86/989/]8 BRUNIDA ...xpmINDAIATUBA
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Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadina

Como está assentado na instrução processual, os
veículos "novos" ou "0 km" têm assegurado pelo fabricante, tanto a garantia, quanto
a assistência técnica, ainda que comercializados por revendedores autorizados.*

Assim, a Administração não poderá alijar da
competição os comerciantes que estejam regularmente estabelecidos, com
autorização governamental para sua atividade de revendedores de veículos "novos'
ou "0 km". Ê de toda conveniência e de interesse a participação desse segmento nas
licitações, porque competem no mercado com as concessionárias, e, eventualmente,
podem ter um preço menor, o que melhor atenderá ao interesse público, uma vez
que, de igualmodo. cumprem a exigência feita que é a de um veículo novo, sem uso,
e com todas as garantias dadas a tais veículos, bem como a assistência técnica, tudo
sob a responsabilidade do fabricante.

Pelas razões expostas, meu voto bons/dera
procedente a represent.ação e determina à PREFEITURA DE INDAIATUBA, que
retijique o edital do Pregão Presencial ng 002/2018, no seu subitem 4.1.2,
elimínandc} Q exigência de primeiro emplacamento pela Prefeitura, excluindo, assim. o
dirigismo da licitação unicamente à concessionárias.

Improcedente se mostra a menção à restrição às micro
e pequenas empresas, bem como, indevida a pretensão de que seria impossívelao
Tribunalmudar. neste caso, sua orientação em razão de se tratar de mesmas partes e
objeto.

Condigno recomendação para que o Senhor Prefeito
determine. ainda, a revisão de todas as demais cláusulas do editalcom vistas a delas
eliminar eventuais afrontas à legislação ou à jurisprudência deste Tribunal.

Plenário.
Este é o voto que submeto à consideração do e.

ANTON10 ROQUE C}TADINI
Conselheiro

Este ponto folobjeto de determinação para retificação do editalexaminado no TC-9189/989/17. sob minha rdatoria.
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