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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E 

LICITAÇÕES-SUPEL/RO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 710/2020 

ABERTURA: 09/12/2020 às 10:00 

 

OBJETO: “Aquisição de 30 trinta veículos novos 0 km zero quilômetro tipo caminhonete pick up, nas quantidades, 

distribuição e especificações conforme abaixo, considerando o levantamento realizado com os chefes das 

supervisões desta idaron, através do processo sei 0015.480867/2019-96, com a finalidade de suprir as 

necessidades de transporte para realização das demandas diárias da agência”. 

 

 Sr (a). Pregoeiro (a),  

 

    A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0007-61, com endereço na Rodovia Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, na Cidade de Resende, Estado 

do Rio de Janeiro, doravante denominada NISSAN, por seu procurador infra-assinado, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, apresentar seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

em referência, nos seguintes termos:  

 

I. TEMPESTIVIDADE 

 

    A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura das propostas 

agendada para o dia 09 de dezembro de 2020, às 10h00min, sendo o prazo e as normas para impugnação 

regulamentados pelo artigo 12 do Decreto nº 3.555/00, nos seguintes termos:  

 

 “Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão.” 

 

    Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando que a data 

fixada para abertura das propostas, deve ser a presente impugnação considerada, nestes termos, plenamente 

tempestiva. 

 

II. DOS ESCLARECIMENTOS 

 

DA PLOTAGEM – ITEM 01 

É texto do edital: “adesivado (portas dianteira e traseira, laterais da carroceria e 

tampa traseira) conforme layout a ser entregue pela idaron à adjudicatária” 
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Ocorre que, para realizar o levantamento do valor final de cada veículo para a 

referida participação, é necessário solicitar orçamento para as empresas do ramo de plotagem/adesivação de 

veículos o custo de cada plotagem e, por conseguinte, não possuindo o modelo e tamanho do layout, não há 

como realizar o referido levantamento. 

Deste modo, solicita-se esclarecimento quanto ao modelo e tamanho do layout 

para que ao valor total a plotagem seja englobada, pois como supracitado, não há como solicitar o orçamento 

sem os modelos. 

 

DAS REVISÕES – ITEM 01 

 

É texto do edital: “as substituições de peças/acessórios e a mão-de-obra, quando 

das revisões em garantia, estarão sujeitas às obrigações praticadas no mercado, nos termos das legislações 

pertinentes e subsidiárias” 

 

Contudo, referente à manutenção preventiva não restou claro em edital se as 

revisões serão custeadas pela contratante ou contratada, estando essas sujeitas às obrigações praticadas no 

mercado. 

Sendo a cargo da contratada, a empresa participante da licitação necessita 

englobar em seu custo o valor das revisões. Dessa forma há necessidade de um esclarecimento sobre a 

quantidade de revisões ou ao menos a média de quilometragem mensal/anual para ser levantada a 

quantidade/custo no valor final do veículo, visto que as revisões deverão ser feitas a cada 10 (dez) mil quilômetros 

rodados conforme o programa de manutenções preventivas da requerente. 

 

Desde modo, solicita-se esclarecimento 1) se as revisões serão custeadas pela 

empresa vencedora ou pela r.Administração, sendo com ônus para empresa, solicita-se 2) a quantidade de 

revisões a serem custeadas pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para ser realizado o 

cálculo de quantidade destas revisões; 3) ainda, sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada 

em edital, qual prevalecerá para as referidas revisões. 

 
DOS RETROVISORES – ITEM 01 

 

O edital exige que os veículos a serem adquiridos deverão possuir: “retrovisores 

externos e acionamento posicional por comando”.  

 

Ocorre que o veículo pick-up, modelo Frontier, de produção da NISSAN, vem por 

padrão de fábrica retrovisores externos com ajuste elétrico e rebatimento manual.  
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    Diante disso, solicita-se esclarecimento se serão aceitos veículos que possuem 

retrovisores externos com ajuste elétrico e rebatimento manual. 

 

DO TORQUE – ITEM 01 

 
    É texto do edital: “torque: entre 26 kg.f, 1.500 rpm e 360 kg.f 1.500-2.900” 

 

Ocorre que, o veículo a ser apresentado pela requerente possui torque de 41 

kgfm @ 1.500-2.500 rpm.  

 

Cabe informar que o motor oferecido pela requerente entrega seu torque máximo 

em um regime de rotação relativamente baixo, entre 1.500 e 2.500 RPM, o que significa que toda a força está 

disponível nessa faixa de giro proporcionando respostas mais rápidas ao pisar no acelerador. Isso, aliado ao 

câmbio manual de 6 velocidades com escalonamento curto nas marchas mais baixas proporciona um ótimo 

desempenho a picape. 

Logo, a diferença da motorização requerida pelo edital e a apresentada é irrisória. 

Sendo assim, entendemos que a diferença apresentada não impacta a ponto de poder restringir a participação de 

um licitante, em se tratando de bens tão comuns.  

 

Deste modo, visando à ampla competitividade no certame, solicita-se 

esclarecimento se serão aceitos veículos que possuem torque de 41 kgfm @ 1.500-2.500 rpm. 

 

III. CLÁUSULAS IMPUGNADAS  

 

DA POTÊNCIA – ITEM 01 

   
É texto do edital: “potência mínima de 177cv” 

 

 Ocorre que, o veículo a ser apresentado pela Requerente, possui motorização 

de 2.3 l 16 válvulas, Turbo Diesel c/ intercooler e injeção direta, com potência de 160 cv @ 3.750 rpm e torque 

de 41 kgfm @ 1.500~2.500 rpm. 

 

O sistema de motor oferecido pela Requerente gera uma maior potência ao 

veículo, com maior segurança, diminuindo a temperatura do motor, pois possui sistema de injeção direta de 

combustível, o qual permite um melhor aproveitamento da energia disponível, resultando no aumento do 

rendimento do motor e redução no consumo de combustível, proporcionando maior eficiência. 

 

Ainda, cabe informar que o motor oferecido pela requerente possui torque 

máximo de 41 kgfm o qual é atingido em um regime de rotação relativamente baixo, entre 1.500 e 2.500 RPM, o 
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que significa que toda a força está disponível nessa faixa de giro proporcionando respostas mais rápidas ao pisar 

no acelerador. O torque é o responsável pela capacidade do motor produzir força motriz, ou seja, o movimento 

giratório. É essa força que faz o veículo sair da inércia, arrancar e vencer ladeiras íngremes sem que haja a 

necessidade de efetuar muitas trocas de marchas. Tudo isso, aliado ao câmbio manual de 6 velocidades com 

escalonamento curto nas marchas mais baixas proporciona um ótimo desempenho a picape, mesmo possuindo 

160 cv.  

Logo, diante das razões arguidas entendemos que a diferença entre a potência 

solicitada no edital e a oferecida pela requerente é irrisória, não devendo ser um motivo para restringir a 

participação de um licitante, em se tratando de bens comuns.  

  

Dessa forma, requer-se a alteração do Edital, para que passe a constar como 

“motorização com potência mínima de 160 cv”, de forma a garantir a ampla competitividade do certame. 

 
DA SUSPENSÃO – ITEM 01 

 

É o texto do edital: “suspensão dianteira: com barra de torção e amortecedores 

hidráulicos de dupla ação; traseira: com feixe de molas semielípticas e amortecedores hidráulico” 

 

    Ocorre que, o veículo a ser ofertado pela requerente possui suspensão dianteira 

braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone) e suspensão traseira multilink com molas helicoidais e 

eixo rígido com barra estabilizadora.  

 

Dessa forma, solicita-se o esclarecimento se será aceito a suspensão da 

requerente, e em caso de não aceitação, sucessivamente requer-se a alteração do edital para que conste 

também a suspensão dianteira braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone) e suspensão traseira 

multilink com molas helicoidais e eixo rígido com barra estabilizadora. 

 
DAS RODAS E PNEUS – ITEM 01  

 
    É texto do edital: “rodas de ferro ou liga leve aro17 (mínimo 16); pneu 275/65r 18 

do tipo mtr ou mud, inclusive o step e/ou265/65 r17 at plus”. 

 
Ocorre que tal exigência impede a ampla competitividade do certame, tendo em 

vista que a requente pretende apresentar veículo que possui de série rodas de liga leve e pneus 255/70 R16 all 

season, sendo que realizar a troca destas acarretará um custo desnecessário. 

 

    Assim, entende-se que a diferença apresentada é irrisória, não podendo 

restringir a participação de um licitante em se tratando de bens comuns.  
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Deste modo, solicita-se a alteração do edital para que passe a englobar como 

exigência mínima rodas de liga leve e pneus 255/70 R16 all season.  

 

DA RODA LIVRE – ITEM 01 

 

O edital exige que o veículo possua: “roda livre automática; e/ ou tecnologia de 

roda livre automática” 

 

Ocorre que, o veículo a ser apresentado pela Requerente não possui tal 

exigência, visto ser considerado um item irrisório. 

 

Ressaltamos que tal exigência traz onerosidade ao certame, vale destacar, que 

um processo licitatório tem o intuito de proporcionar à Administração a aquisição, a venda ou uma prestação de 

serviço de forma vantajosa, ou seja, menos onerosa, com melhor qualidade possível e econômica, é o chamado 

"eficiência contratória". 

 Assim, entende-se que a característica 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 ora ofertado. 

 

Deste modo, solicita-se a exclusão da exigência de roda livre automática, de 

modo a garantir a ampla competitividade do certame. 

 

DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – ITEM 01 

 

É texto do edital: “assistência técnica autorizada no município de porto velho e, 

no mínimo, em mais 03 (três) municípios do estado de Rondônia” 

 

Ocorre que, a exigência de assistência técnica na referida região impede a 

participação da requerente e da grande maioria de fornecedores no certame, visto que se trata de uma região 

muito específica, e grande parte das montadoras não possui assistência autorizada no local mencionado. 

 

Informamos que a requerente possui assistência técnica apenas na cidade de 

Porto Velho/RO. 

Deste modo, visando à ampla competitividade no certame, requer-se a alteração 

em edital para solicitar assistência técnica apenas em Porto Velho, o qual a grande maioria das montadoras irão 

possuir. 

 
DO PRAZO DE ENTREGA – ITEM 01  

 



 

  
6/13 

 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA 

Rodovia Nissan, 1.500, Polo Industrial 

Resende – Rio de Janeiro 

27537-800  

www.nissan.com.br 

 

                                     É texto do edital: “no prazo de até 90 (noventa) dias, tendo como termo inicial a 

data da última assinatura no instrumento contratual” 

 

Ocorre que tal exigência impede tanto a Requerente quanto inúmeras 

Montadoras de participar deste certame, tendo em vista que o tempo de montagem final e envio ao 

concessionário ultrapassará esse período, podendo demandar um prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias 

corridos para que o procedimento de aquisição, preparação, transformação, emplacamento, complementação de 

acessórios exigidos em Edital e efetiva entrega dos veículos no órgão demandante. 

 

É fato notório que estamos passando por um momento crítico mundial, o qual 

assim como os demais, nosso país está adotando medidas de isolamento social para evitar o colapso e a 

propagação da contaminação. 

 

As medidas legais que vêm sendo adotadas no mundo e no Brasil (União, 

Estados e Municípios) possuem o objetivo de reduzir o contágio e os gravíssimos efeitos causados pelo novo 

coronavírus (Covid-19), porém os diversos entraves ao comércio mundial têm impactado direta e 

significativamente as atividades empresariais no país. 

 

Sendo assim, há entendimentos doutrinários que a pandemia do coronavírus 

também se enquadra nos conceitos de caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo 

havendo o cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais 

inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia configura "fato necessário, ou seja, algo superveniente 

e inevitável, fora da programação, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir", nos exatos termos do 

parágrafo único do art. 393, do Código Civil. 

 

 Há relatos como quando ocorreu no passado em meados de 2009, durante a 

epidemia de H1N1, tivemos inúmeros casos no judiciário que teve que ‘flexibilizar” alguns contratos, em vista de 

que tratava-se de um caso inevitável, ou seja,  não esperado por ninguém, mas que obviamente afetava a todos, 

por isso justificado e classificado como caso fortuito ou de força maior. 

 

A pandemia deve ser tratada e considerada como um caso extraordinário, o que 

necessita muitas vezes de medidas drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e 

jurídicas, pois, a cada dia, novas disposições, normas e regras são editadas pelo Poder Público, surpreendendo 

e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia, mas sempre priorizando o bem de 

todos. 

Diante disso, pode se considerar  a epidemia, por si só um evento de força maior 

ou caso fortuito, com muitas medidas impostas pelo Poder Público visando combatê-la e que afetam diretamente 

as atividades empresarias, caso, por exemplo, do decreto 46.973/20, do Estado do Rio de Janeiro, com forte 
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impacto sobre a circulação de bens e pessoas entre a região metropolitana da capital e o interior do Estado, e 

do recente Decreto determinando o fechamento de divisas do Estado do Rio.1 

 

Deste modo, tendo em vista o a situação e o curto prazo de entrega da 

mercadoria previsto no edital, razão pela qual urge necessário e imprescindível a alteração do mesmo, nos 

termos da Lei n° 8.666/93 e do Decreto n° 5.450/05, para fins de majorar o referido prazo, requer-se a alteração 

do prazo de entrega de 90 (noventa) dias para 150 (cento e cinquenta) dias. 

 

DA PARTICIPAÇÃO DE QUALQUER EMPRESA – LEI FERRARI 

CTB/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.  

 

O instrumento convocatório requer um veículo zero quilometro.  Para que isso 

possa de fato ocorrer dentro da legalidade, seria necessário que o edital trouxesse em suas clausulas, a 

exigência de atendimento ao fornecimento de veículo novo apenas por fabricante ou concessionário credenciado, 

nos termos da Lei nº 6.729/79, conhecida como a Lei Ferrari. 

 

Essa lei disciplina a relação comercial de concessão entre fabricantes e 

distribuidoras de veículos automotores. Tem caráter de lei especial, não cabendo, portanto, a aplicação de 

normas subsidiarias de Direito Comum, com informações especificas sobre as formalidades e obrigações legais 

para uma relação válida de concessão comercial entre fabricantes e distribuidoras de veículos automotores. Em 

seus artigos 1o e 2o, verifica-se que veículos “zero quilometro” só podem ser comercializados por concessionário: 

 

“Lei Nº 6.729, de 28 de novembro de 1979.  

Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de 

veículos automotores de via terrestre. 

 

Art. 1º A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á 

através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada 

por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e 

disposições contratuais. (n.g) 

Art. 2° Consideram-se: 

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria 

econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, implementos 

e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce 

outras funções pertinentes à atividade; (Redação dada pela Lei nº 8.132, de 

 
1 https://sindicarga.org.br/sindicarga/2020/03/17/decreto-no-46-973-de-16-de-marco-de-2020-reconhece-a-
situacao-de-emergencia-na-saude-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/ 
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1990)”  

 

A mesma lei, em seu artigo 12, veda a venda de veículos novos para revendas, 

sendo seu público alvo apenas ao consumidor final. Desta forma ao permitir a participação de revendas não 

detentoras de concessão comercial das produtoras, a Administração não será caracterizada como consumidora 

final, o que juridicamente coloca o objeto da licitação distante da definição de veículo novo: 

 

“Art. 12. O concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores 

novos diretamente a consumidor, vedada a comercialização para fins de 

revenda.” 

 

Para melhor esclarecer, destaca-se a definição de veículo novo constante do 

Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e também pelo CONTRAN, ou seja, emplacamento já não será 

de um veículo novo, mas seminovo. Assim, como a venda do veículo novo somente pode ser efetuada por 

concessionário ou fabricante ao consumidor final: 

 

“LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997. 

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, 

deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 

Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma 

da lei.” 

 

“DELIBERAÇÃO 64/2008 DO CONTRAN. 

2.12 – VEÍCULO NOVO – veículo de tração, de carga e transporte coletivo de 

passageiros, reboque e seimirreboque, antes do seu registro e licenciamento.” 

 

De acordo com o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

no Processo TCE-RJ Nº 207.413-7/19, é possível, a PARTICIPAÇÃO NO CERTAME SOMENTE DE 

FABRICANTE E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS, vejamos: 

 

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO 

DO SIGNATÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. REGULAR EXIGÊNCIA DE 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME SOMENTE DE FABRICANTES E 

CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO 

NO EDITAL COMBATIDO ACERCA DO OBJETO PRETENDIDO. ASUÊNCIA 

DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL E DE SEUS ANEXOS NA INTENET. 

REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

(...) 

3. Faça constar informações objetivas, no termo de referência do Edital 

combatido, acerca do objeto pretendido, qual seja, aquisição de "veículos novos" 

e "veículos 0 (zero) km", em consonância aos esclarecimentos trazidos aos autos 

pelo jurisdicionado, qual seja, com fundamento no disposto no anexo da 
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Deliberação nº64/2008 do Contran c/c a Lei Federal nº 6.729/79. 

 

Sobre o assunto, pode se destacar o entendimento do Tribunal de Contas da 

União (TCU) que considerou improcedente representação acerca da mesma irregularidade suscitada nos 

pedidos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ nº 207.413-7/19, por meio do Acórdão 

1630/2017-TCU-Plenário, fundamentado na análise da unidade técnica nos autos do Processo TC 009.373/2017 

- que diligenciou o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) com vistas ao saneamento das questões 

atinentes à conceituação de veículos "novos" e "0 (zero) km", tendo concluído no sentido de que o primeiro 

emplacamento somente pode se dar quando da aquisição de veículo junto ao fabricante ou lojas de  revendas 

formalmente credenciadas pelos fabricantes, cujos excertos são os seguintes: 

 

36. O Contran por sua vez, em resposta à diligência solicitada, encaminhou 

Ofício 2.134/2017, datada de 5/7/2017, informando: 

a) nos casos em que há aquisição de veículo "zero quilômetro" é necessário o 

emplacamento do veículo por parte da revenda não autorizada (em seu nome, 

com posterior transferência) ou o veículo terá seu primeiro registro nos órgãos 

de trânsito em nome da Administração Pública? 

Resposta: O veículo deverá ser registrado em nome da pessoa jurídica que 

consta da nota fiscal emitida pela fabricante/concessionária do veículo. Assim, 

esclarecemos que o veículo deverá ser emplacado e registrado pela revenda não 

autorizada ao órgão executivo de trânsito. 

 

b) o veículo "zero quilômetro" adquirido de revenda não autorizada poderia ser 

considerado como "de segundo dono"? Resposta: Sim. 

 

c) caso haja registro em nome da revenda não autorizada, o veículo deixa de ser 

"zero quilômetro" ou "novo", apenas em razão do registro? 

Resposta: O simples fato e o veículo ser registrado em nome da revendedora 

não retira a característica de veículo "zero quilômetro". Todavia, a partir do 

momento em que o veículo sai da fabricante/concessionária (ou revenda 

autorizada) deixa de ser um veículo novo. 

 

De acordo com o Contran, os veículos, objetos do certame, deverão ser 

emplacados e registrados pela revenda não autorizada junto ao órgão executivo de trânsito. 

 

39. Também se deve considerar consonante com a lei, pois devidamente 

ratificado pelo Contran, que as empresas comerciantes de veículos ficariam 

caracterizadas como consumidores finais, uma vez que, por não serem 
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concessionárias autorizadas, nem fabricantes, seriam obrigadas a registrar, 

licenciar e emplacar os veículos obtidos de fábrica/concessionárias autorizadas. 

 

40. Diante disso, de acordo com a Lei Ferrari, uma concessionária não 

autorizada, se eventualmente vencedora do certame em análise, estaria 

revendendo veículos, ou "de segundo dono", mesmo que "zero quilometro" ao 

Senac/SP.  

 

Ou seja, conclui-se que o entendimento é que a aquisição de veículo novo 

decorre de compra junto à montadora ou concessionária autorizada. Assim, os veículos adquiridos de empresas 

que não se enquadrem em uma dessas duas possibilidades se caracterizam como seminovos. A Administração 

exigir que apenas concessionárias autorizadas pelo fabricante ou o próprio fabricante participem de licitação 

possui a intenção de garantir a perfeita execução na sua aquisição por veículo ero quilometro, novo. 

 

Sendo claro que a revenda de veículo por não concessionário ao consumidor 

final descaracteriza o conceito jurídico já apresentado de veículo novo, pois a venda de veículo por empresa não 

concessionária implica em um novo licenciamento em nome de outro proprietário, sendo assim o veículo 

comercializado como usado. 

 

Nesse mesmo sentido, a Controladoria Geral da União (CGU) em resposta a 

pedido de esclarecimento feito ao Pregão 01/2014, deixou claro que “veículo novo (zero quilometro) é aquele 

adquirido através de fabricante/montadora, concessionária ou revendedor autorizado, sujeito às regras impostas 

pelo código de trânsito Brasileiro – CTB”. 

 

Logo, o primeiro emplacamento deverá ocorrer apenas em duas situações 

especificas, 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. Somente o fabricante e as 

concessionárias podem comercializar veículos novos, já que somente esses emitem Nota fiscal diretamente para 

a Administração. 

 

Permitir a participação de empresas não autorizadas pelos fabricantes fere os 

princípios da legalidade e moralidade, sendo, portanto, manifestadamente contrários a Lei Ferrari, passiveis das 

punições previstas na Lei nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente aos pregões. A exigência do cumprimento de 

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

processos que deixarem de seguir a norma vigente. 

 

Várias tem sido as decisões no sentido da legalidade e assim informando nos 

próprios editais a exigência do cumprimento da lei especial que regulamenta o setor de vendas de veículos “zero 
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quilômetro”. A saber: 

“PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS  

Comissão de Pregão Procedimento Administrativo nº 14.082/2015 como 

consumidor final) a outro consumidor final (nesse caso, a Administração Pública), 

restaria descaracterizado o conceito jurídico de veículo novo. Considerando os 

termos supramencionados, os princípios da legalidade, moralidade, justo preço, 

comparação objetiva das propostas, finalidade e da segurança jurídica, ora 

acolhidos pelo artigo 5º, caput, da Constituição da República de 1988 c/c artigo 

3º, da Lei nº 8.666/1993, artigo 4º, do Decreto nº 3.555/2000 e artigo 5º, do 

Decreto nº 5.450/2005, a Administração Pública, nesse caso, o Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, no Pregão Eletrônico nº 48/2015 é compelido a acolher a 

participação das empresas concessionárias devidamente autorizadas ou direta 

dos fabricantes.” 

 

“ESTADO DE SANTA CATARINA – MUNICIPIO DE SAUDADES 

Comunicamos que acatamos a IMPUGNAÇÃO ao item 18.1 do Edital quanto ao 

prazo de entrega e a solicitação de proibição de empresas sem a concessão de 

comercialização fornecida pelo fabricante (Lei 6.729/1979) e Deliberação 

64/2008 do CONTRAN.” 

 

“MUNICIPIO DE DIAMANTE DO SUL – PARANÁ 

Quanto a alegação da Empresa de que o instrumento convocatório requer um 

veículo zero quilometro com o primeiro emplacamento em nome da 

administração, e para que isso possa ocorrer dentro da legalidade seria 

necessário que o edital trouxesse em suas clausulas, a exigência de atendimento 

ao fornecimento de veículo novo apenas por fabricante ou concessionário 

credenciado, de fato pode ferir o princípio da legalidade do procedimento 

licitatório, isso porque, revendas não detentoras de concessão comercial das 

produtoras não podem realizar o primeiro emplacamento, o qual só pode ocorrer 

pela aquisição do veículo junto ao fabricante ou junto ao concessionário. 

Portanto, assiste razão a empresa impugnante.” 

 

 

Alegar restrição de participação dos demais concorrentes pelo cumprimento de 

exigência prevista em lei especial como preconiza o artigo 30, IV da Lei 8.666/93, não pode ser considerado 

como constitucional, mas sim como ilegal.  

 

Ainda, CONVÊNIO CONFAZ ICMS 67/18 (que altera o CONVÊNIO CONFAZ 

ICMS 64/06) estabelece disciplina para a operação de venda de veículo autopropulsado realizada por pessoa 

jurídica que explore a atividade de produtor agropecuário, locação de veículos e arrendamento mercantil, com 

menos de 12 (doze) meses da aquisição da montadora. 

 

Em suma, exige que qualquer pessoa jurídica que adquira um veículo novo não 

paga o diferencial de alíquota e tenha que colocá-lo no Ativo Imobilizado. Entretanto, se vende-lo antes do prazo 
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de 12 meses, deve quitar o diferencial de alíquota do ICMS em favor do estado do domicílio do adquirente e, se 

não o fizer, o comprador deve fazê-lo. 

 
Ocorre que, as empresas não Concessionárias ou Montadoras, ao comprar 

destas os veículos para entregar aos órgãos públicos, realizam o procedimento sem o pagamento do diferencial 

de alíquota e, ao “revenderem” aos órgãos sem este pagamento, a responsabilidade tributária passa a incidir 

sobre este órgão. 

Ou seja, a aquisição de veículos por revendas não autorizadas traz consigo 

inúmeras questões que a Administração não possui total ciência ao não inserir a exigência da Lei Ferrari. Visto 

que, trata-se de uma lei para auxiliar e trazer transparência a relação comercial do órgão, e não restringir 

competitividade de nenhuma empresa. 

 

Desta forma solicita-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. 

       

 

IV. DOS REQUERIMENTOS 

 
    Por todo o exposto, requer-se:  

 

a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua tempestividade; 

 

b) O esclarecimento quanto ao modelo e tamanho do layout para que ao 

valor total a plotagem seja englobada, pois como supracitado, não há como solicitar o orçamento sem os 

modelos; 

 
c) O esclarecimento 1) se as revisões serão custeadas pela empresa 

vencedora ou pela r.Administração, sendo com ônus para empresa, solicita-se 2) a quantidade de revisões a 

serem custeadas pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para ser realizado o cálculo de 

quantidade destas revisões; 3) ainda, sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada em edital, 

qual prevalecerá para as referidas revisões; 

 
d) O esclarecimento se serão aceitos veículos que possuem retrovisores 

externos com ajuste elétrico e rebatimento manual; 

 
e) O esclarecimento se serão aceitos veículos que possuem torque de 41 

kgfm @ 1.500-2.500 rp; 

 
f) A alteração do Edital, para que passe a constar como “motorização com 

potência mínima de 160 cv”, de forma a garantir a ampla competitividade do certame; 
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g) O esclarecimento se será aceito a suspensão da requerente, e em caso 

de não aceitação, sucessivamente requer-se a alteração do edital para que conste também a suspensão dianteira 

braço duplo com barra estabilizadora (double wishbone) e suspensão traseira multilink com molas helicoidais e 

eixo rígido com barra estabilizadora; 

 
h) A alteração do edital para que passe a englobar como exigência mínima 

rodas de liga leve e pneus 255/70 R16 all season; 

 
i) A exclusão da exigência de roda livre automática, de modo a garantir a 

ampla competitividade do certame; 

 
j) A alteração em edital para solicitar assistência técnica apenas em Porto 

Velho, o qual a grande maioria das montadoras irão possuir; 

 
k) A alteração do prazo de entrega de 90 (noventa) dias para 150 (cento e 

cinquenta) dias; 

 

l) 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. 

 

    Por fim, aguardando pelas providências cabíveis, bem como pela republicação 

do edital para a nova data, incluindo-se as alterações solicitadas (artigo 21, § 4º da lei nº 8.666/93),coloca-se à 

disposição para esclarecimentos complementares que eventualmente entenderem necessários, por meio do 

endereço eletrônico nissan.licitacoes@conselvan.com ou telefone (41) 3075-4491.  

 

    Termos em que, 

    Espera deferimento. 

 

    Curitiba/PR, 03 de dezembro de 2020. 

 

mailto:nissan.licitacoes@conselvan.com
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'l//cio 
: ... 1'otas 

Fernanda de Freitas Leitão 

LIVRO Nº 4041 
FOLHA Nº 175 

PROCURAÇÃO, bastante que faz: NISSAN 

DO BRASIL AUTOMÓVEIS L TOA na forma 

ATO N°51-TRASLADO abaixo:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Aos 06 (seis) dia do mês de janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), neste 15° Serviço Notarial da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro, Tabeliã - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - situado na Rua 

do Ouvidor, nº 89, Centro, perante mim, Henrique Vitor de Oliveira Vieira, Tabelião Substituto, 

matrícula 94-18047 da Corregedoria Geral da Justiça, compareceu neste ato como OUTORGANTE: 

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS L TOA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Barão de Tefé, nº 27, sala 701 , Saúde, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 04.104.117/0008-42, com filiais na i) Avenida Renault, nº 1.300, parte, Borda do 

Campo, São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.104.117/0001-76; ii) Av. 

lbirapuera, nº 2.332, Torre lbirapuera 1, 1° e 4° andares, Conjuntos 11 e 41 , lndianápolis, São 

Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.104.117/0002-57; iii) Av. Marginal da Rodovia dos 

Bandeirantes, nº 200, Sala A, Engordadouro, Jundiaí/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0004-19; iv) Rua Francisco Munoz Madrid, nº 915, parte, Roseira de São Sebastião, 

São José dos Pinhais/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.104.117/0005-08; v) Rodovia 

Governador Mario Covas, nº 882, Padre Mathias, Cariacica/ES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0006-80; vi) Avenida Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, Resende/RJ, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 04.104.117/0007-61; vii) Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, 

Galpão 01 , Tipo B, Bloco 01, Distrito Industrial, Jundiaí/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0009-23; viii) Q SAUS Quadra 01 , S/N, Lote 02, Bloco N, Salas nº 1.201 e 1.202, Asa 

Sul, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.104.117/0010-67; e ix) Rodovia Presidente Outra, 

KM 298, Armazém 04, Zona Urbana da Vila Pedra Selada, Resende/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 04.104.117/0011-48, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, por seu Diretor 

Presidente MARCO ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, casado, administrador de 

empresas, portador da cédula de identidade nº 13.653.155-6, expedida pelo SSP/SP, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 115.260.488-09. residente e domiciliado nesta cidade, com endereço comercial na 

Avenida Barão de Tefé, nº 27, sala 701 , Saúde. O presente identificado como o próprio por mim, 

Tabelião Substituto que lavro o presente, pelos documentos apresentados, e acima mencionados, 

do que dou fé. Certifico que da presente será enviada nota ao competente Distribuidor no 

prazo da Lei 5.358 de 23.12.2008. E, logo em seguida pela OUTORGANTE através de seu 

representante legal, me foi dito que nomeia e constitui seus bastantes procuradores: ALEXEY 

GASTÃO CONSELVAN, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade profissional 

nº 22.350, expedida pelo OAB/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.410.499-15; MÁRIO 

CONSELVAN FILHO, brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da cédula de identidade nº 

1.396.938, expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 466.756.399-00 e ADILSON DAVID 

ZILLI, brasileiro, casado, administrador, portador da de identidade RG nº 3.538.203-8, expedido pelo 

SSP/ PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 621 .956.469-34, todos com endereço profissional conforme 

abaixo e enquanto integrantes da CONSELVAN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

com sede na Rua Alberto Folloni, 1199, Ahú, na Cidade de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 

Rua do Ouvidor, 89 - Centro · CEP 20040-030 - Tel.: 55 21 3233-2600 • Av. das Américas, 500 • 81. 11 • lj 106 - Downtown - Barra da Tijuca 
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inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.198.905/0001-06, e na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

Paraná sob o nº 571 , aos quais confere e delega poderes especiais para em seu nome e de suas 

filiais, para, em conjunto ou separadamente, participar de licitações em qualquer modalidade, em 

quaisquer instituições, sejam elas de natureza pública ou privada. podendo realizar todos os atos 

pertinentes aos certames, bem como de processos de dispensa ou inexigibilidade e Adesões às 

Atas de Registro de Preços, adesões e aditivos contratuais. tais como: retirar editais, formular e 

assinar as atas, propostas, declarações e ofícios. ofertar lances de preços, firmar contratos. receber 

Notas de Empenhos, Ordens de Compra e Solicitações de Fornecimento, manifestar-se nos 

processos originários ou decorrentes, apresentar Impugnações, Pedidos de Esclarecimentos e/ou 

Alterações, Recursos e Defesas, efetivar e atualizar cadastros da empresa em sistemas eletrônicos 

e registro de fornecedores, requerer baixa de apontamentos em registros cadastrais, apresentar 

documentos para fins de cadastro e/ou sua regularização, realizar Notificações Extrajudiciais, 

Denúncias e Representações em face de órgãos e seus gestores. sendo autorizado o 

substabelecimento com reserva de iguais poderes .. A presente procuração é válida até o dia 

31/01/2021, se antes disso não for revogada pela Outorgante. ASSIM o disse, do que dou fé e me 

pediu lhe lavrasse a presente, que lhe li, aceitou e assina, Que, a parte contratante dispensa 

presença e assinaturas de testemunhas ao ato, ex-vi normas da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado. Certifico que pelo presente ato são devidas custas da Tabela VII, item li, letra 

"b" no valor de R$264,14, comunicação para o CENSEC no valor de R$12,94, comunicação para 

o distribuidor no valor de R$12,94, JUCERJA R$ 12,94, arquivamento no valor de R$ 11 , 16, 

acrescidas dos 20% para o FET J (Lei nº 3217/99 de 27.05.99), no valor de R$ 62,82. acrescidas. de 

5% para o FUNDPERJ (Ato 04/2006). no valor de R$ 15,70, acrescidas de 5% para o FUNPERJ (Lei 

111/2006), no valor de R$ 15, 70, acrescidas de 5% para o ISS (lei 7128/2015), no valor de R$ 

16,80, acrescidas de 4% para o FUNARPEN (Lei 6281/2012), no valor de R$ 12,56, acrescida de 

2% para a PMCMV(Atos gratuitos - Lei Estadual 6370/12) no valor de R$5,28, que serão recolhidos 

ao Banco Bradesco S.A, na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça. distribuição no 

valor de R$ 33,01 , que serão recolhidos nos prazos e formas da Lei. E eu, Henrique Vitor de 

Oliveira Vieira, Tabelião Substituto, matrícula 94-1 47 da Corregedoria Geral da Justiça, lavrei, 

conforme minuta apresentada e li o presente ato s contratantes. que dispensam a apres tação 

das testemunhas e colho as assinaturas. (a.a) 
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