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 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES/RELATÓRIO/DECISÃO:  

 

 

1. Trata-se de impugnação ao Edital de Licitação Pregão Eletrônico n. 13/2020 

apresentado pela empresa Nissan do Brasil Automóveis Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o 

n. 04.104.117/0007-61, com sede na cidade de Resende (RJ), na Rodovia Nissan, n. 1.500, 

Polo Industrial, CEP: 27.537-800, em face do seu inconformismo abaixo listados. 

 

 A Impugnante sustenta que não consta do edital prazo para entrega do bem. 

Sustenta, ainda, que o edital não contemplou a exigência contida na Lei 6.729/79 (Lei 

Ferrari).  

 

 Em brevíssimo esboço estes são os argumentos constantes da impugnação ao edital 

apresentado pela Nissan do Brasil Ltda. 

 

2. Inicialmente, verifica-se que o Recurso, ora apreciado, é próprio e tempestivo, pelo 

que pode ser conhecido e apreciado. 

 

3. Com razão a Impugnante no que tange a omissão editalícia acerca do prazo para 

entrega do bem objeto do pregão eletrônico. 

 

 Realizada a consulta junto ao Órgão beneficiário da compra (5ª Companhia de 

Polícia Militar do Meio Ambiente), não há qualquer objeção ao prazo de 120 (cento e vinte) 

dias para a entrega do bem.  

 

4. No que tange a adequação do edital ao que dispõe a Lei n. 6.729/79, sem razão a 

Impugnante. 

 

 Também sem razão a alegação da Impugnante no sentido de que a lei 6.729/79 art. 

1º, 2° e 12 veda a venda de veículos novos para revendas, sendo seu público alvo apenas o 

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 foge a definição de veículo novo. Enfatiza que o 

concessionário só poderá realizar a venda de veículos automotores novos diretamente a 

consumidor, vedada a comercialização para fins de revenda e que em qualquer outra 

situação o emplacamento seria caracterizado como de um veículo seminovo. Sendo exceção, 

somente quando o fabricante e as concessionárias podem comercializar veículos novos, já 

que apenas esses emitem Nota fiscal diretamente para a Administração. 

 

 E destaca a Impugnante que a Administração Pública ao permitir a participação de 

empresas não autorizadas pelos fabricantes, fere os princípios da legalidade e moralidade, 

sendo, portanto, manifestadamente contrários a Lei Ferrari, passíveis das punições 

previstas na Lei 8.666/93 aplicada subsidiariamente aos pregões. 
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 A Lei n. 6.729/79 “Dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e 

distribuidores de veículos automotores de via terrestre”, ou seja, disciplina a relação 

comercial de concessão entre fabricantes e distribuidoras de veículos automotores, 

portanto, não se aplica ao presente caso. 

 

 Para o deslinde do caso, deve-se, primeiramente, recorrer à Constituição Federal, 

que, em seu artigo 170, elege a livre iniciativa e a livre concorrência como princípios gerais 

da atividade econômica. Sob esses vetores, entende-se que restringir o certame à 

participação exclusiva de fabricantes e concessionárias autorizadas afronta a liberdade do 

exercício das atividades econômicas, que informa o modelo de ordem econômica consagrado 

pela Constituição de 1988. 

 

 Não se pode olvidar que a Lei n. 8.666/93, em seu artigo 3º, aponta a competitividade 

como um dos princípios norteadores do sistema de contratações públicas nacional, senão 

vejamos: 

 

“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 

da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 

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. 

 § 1º É vedado aos agentes públicos: 

 I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, 

inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou 

distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto 

do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei no 

8.248, de 23 de outubro de 1991; (Redação dada pela Lei n. 12.349, de 2010) 

 II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 

previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, 

inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo 

quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o 

disposto no  parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei n. 8.248, de 23 de outubro de 

1991.” 

 

 Nessa realidade, verifica-se que a preferência em se comprar veículos novos 

exclusivamente de fabricantes e concessionárias, com desprezo às demais entidades 

empresariais que comercializam os mesmos produtos de forma idônea, é medida que não 

se harmoniza com o princípio em baila, reduzindo indevidamente o espectro de 
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fornecedores em potencial, diminuindo-se, em consequência, as perspectivas para a 

obtenção da proposta mais vantajosa ao interesse público, através de uma disputa de 

preços mais ampla, o que atenta também contra a eficiência e a economicidade norteadoras 

da atividade administrativa. 

 

 Registre-se que, sobre este ponto, a Consultoria Zênite: 

 

“se inclina no sentido de que, se há uma prática corrente de mercado relativamente 

à disponibilização de veículos novos não apenas pelos fabricantes e concessionárias, 

e a venda de veículos nesses moldes não ocasiona qualquer prejuízo à 

Administração (a exemplo da garantia), e nem implica burla à legislação existente, 

especialmente tributária,  então não se verifica óbice em assim autorizar.” 

(ORIENTAÇÕES ZÊNITE - LICITAÇÃO- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM 

- FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA - REVENDA - MATÉRIA 

CONTROVERTIDA, 06.10.2017). 

 

 De fato, não se vislumbra ser razoável vedar a participação de revendas 

multimarcas no presente caso, vez que é prática corrente no mercado a disponibilização de 

veículos novos por tais empresas, que são regularmente constituídas e atuantes no ramo 

de comercialização de veículos. 

 

 Acerca do princípio da razoabilidade, JOSÉ ROBERTO PIMENTA OLIVEIRA preconiza: 

 

“As exigências de razoabilidade e proporcionalidade da atuação administrativa 

constituem pautas axiológicas fundamentais de um legítimo proceder estatal em 

um Estado Democrático. Integram o direito positivo enquanto princípios jurídicos 

estruturadores do regime jurídico-administrativo, do qual recebem uma 

determinada compostura, a partir da qual delineia todo o desenvolvimento da 

função administrativa” (in Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade 

na Administração Pública Brasileira. Malheiros. 2006). 

 

 Sobre a alegação de que a aquisição do veículo fora da fábrica ou da concessionária 

descaracteriza a sua qualidade de veículo novo (zero quilômetro), convém, inicialmente, 

gizar que a referida definição de veículo novo estabelecida pelo CONTRAN se aplica 

apenas “para efeito dessa Deliberação”, a qual  

 

“Disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos de tração, de carga e de 

transporte coletivo de passageiros, de acordo com os artigos 117, 230-XXI, 231-V e 

231-X, do Código de Trânsito Brasileiro”. 

 

 Portanto, tal disposição não define veículo novo para efeito de contratações públicas, 

sendo mais consonante com a principiologia que rege a atuação administrativa conceber 

como novo o veículo que nunca tiver sido utilizado, com a quilometragem "zerada", tal como 
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sustentado no âmbito da Controladoria Geral da União, na resposta ao Pedido de 

Impugnação nº 01 – PE nº 21/2014 (www.cgu.gov.br/...no21-2014/pedido-de-impugnacao-

n-o-1-ubermac-final.doc). 

 

 Compreende-se, assim, que, para a Administração pública, a simples transação 

formal de documentação não o descaracteriza como veículo novo. O que deve prevalecer 

nesse aspecto é o estado de conservação do bem, e não a quantidade de proprietários 

constantes de sua cadeia dominial. 

 

 Resta, pois, evidenciado que não há como acolher o pedido da Impugnante para 

adequação do Edital do Pregão Eletrônico 13/2020 ao disposto na Lei 6.729/79. 

 

 5. Em face do exposto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela 

Nissan do Brasil Automóveis Ltda., tão somente para fazer constar no Edital do Pregão 

Eletrônico n. 13/2020 o prazo de 120 (cento e vinte) dias para entrega do veículo, nada 

mais havendo a prover. 

 

 Uberaba (MG), 18 de maio de 2020. 

 

 

 

 ELIZEU DIAS DOS SANTOS JÚNIOR  

 


