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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 - FMS 

Data da Sessão de Abertura e Julgamento do Pregão: 18 de Setembro de 2019. 

OBJETO: Veículo automotor. 

 

IMPUGNANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA 

 

1. DOS FATOS 

Trata-se de Impugnação, interposta por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, 

em face ao instrumento convocatório do Pregão em destaque, cujo objeto é o a 

aquisição de veículo automotor, conforme normas, especificações e características 

constantes no Edital e seus Anexos.  

Alega a impugnante, acerca do edital, que a exigência de prazo de entrega do veículo 

(30 dias) não permite sua participação no certame, requerendo sua dilação para 90 dias, 

bem como, requereu a inclusão no presente edital da exigência de cumprimento da 

lei6.729/79, lei Ferrari, com a aquisição de veículo zero quilometro por empresa 

autorizada e com a concessão de comercialização fornecida pelo fabricante. 

 

É o breve relato. 

 

2. DA ANÁLISE 

Recebe-se a impugnação, dado o respeito aos pressupostos de estilo. 

 

No mérito, improcedente a irresignação.  

 

Quanto ao item 01 da Impugnação (prazo de entrega), a impugnante argumenta que tal 

cláusula a impede de participar do certame, tendo em vista que o tempo de montagem 

final e envio ao concessionário ultrapassa esse período. 

 

No entanto, não vislumbramos motivos para acatar o pedido da Impugnante, uma vez 

que o prazo de 30 (trinta) dias já foi utilizado por ocasião de outros tantos certames para 

aquisição de veículos no âmbito da Municipalidade.  

 

Consideramos que o referido prazo é razoável e seu atendimento é perfeitamente 

possível, haja visto que sempre ocorreram entregas dentro destes prazo quando exigido. 

 

No que tange à exigência do fornecimento de veículo novo apenas por fabricante ou 

concessionário credenciado, nos termos da Lei nº 6.729/79, conhecida como a Lei 

Ferrari, inicialmente, verifica-se que o edital atacado não encontra-se em desacordo com 

a referida Lei. Ora, não é necessária menção expressa a existência de determinada 

legislação para concluir nesse sentido. 
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Ademais, conforme o que disciplina o Acórdão nº 2.375/2006-2ª Câmara do TCU, tal 

disposição expressa restringiria o caráter competitivo do certame. 

 

Verifica-se que as exigências contidas no instrumento convocatório possuem respaldo 

no poder discricionário da administração pública, dentro do limite de legalidade e não 

tem o objetivo de frustrar o caráter competitivo do certame. 

 

Os termos do edital atacado mostram-se regulares, respeitam o interesse público e se 

amoldam aos princípios da Administração Pública.  

 

3. DA DECISÃO 

Assim, em face da fundamentação exposta, DECIDO: 

a) Pelo conhecimento do Recurso; 

b) Negar Provimento à impugnação apresentada pela empresa NISSAN DO 

BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA em face do Pregão Presencial nº 008/2019 - 

FMS; 

c) Manter as condições e prazos estabelecidos no Edital.  

 

Intime-se. Publique-se. Registre-se. 

 

Vargem Bonita, 13 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

_______________________________________  

LUIZ FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA 

PREGOEIRO 

 


