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ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

005/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034805/2016 

 

 

Interessada: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.        

 

 

 O presente julgamento se reporta à impugnação ao Edital do 

processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016  - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 034805/2016 , que tem por objeto a aquisição de 

“AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AUTOMOVEL HATCH E SEDAN DE 

PASSEIO E TIPO PICK-UP ”.  

 1. No caso em comento a empresa NISSAN DO BRASIL 

AUTOMÓVEIS LTDA  insurge-se, em apertada síntese, sobre a conveniência 

e a relevância publica da exigência de veiculo com direção hidráulica para a 

efetiva prestação junto a população, quando a opção mais eficiente, moderna 

e econômica é a Direção Elétrica. Diante da evolução tecnológica, da 

economia de combustível, de seu caráter ecológico, pede-se o deferimento à 

aceitação da DIREÇÃO ELETRO ASSISTIDA junto ao processo ora 

impugnado.  

 

 DA ADMISSIBILIDADE  

 2. Nos termos do disposto no art. 18 do Decreto 5.450 de 

31/05/2005 é cabível a impugnação, por qualquer pessoa, do ato 

convocatório do pregão na forma eletrônica até dois dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública. Igualmente o item 9.1 do Edital prevê 

que até 2 (dois) dias úteis antes da data final para abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão.  
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 3. Desse modo, observa-se que a lmpugnante encaminhou 

sua petição, via e-mail licitacoes@franca.sp.gov.br, no dia 25/11/2016 às 

9h57 (sexta-feira), e, considerando que a abertura da sessão pública do 

pregão está agendada para o dia 30/11/2016, verifica-se, preliminarmente, 

que a referida impugnação foi protocolada junto a Coordenadoria de 

Compras e Licitações, dentro do prazo estipulado na Lei 8.666/93 e no edital 

de licitação. Não obstante, em que pese à tempestividade da peça de 

insurgência não foram juntados os documentos necessários para a perfeita 

identificação da impugnante, bem como não sendo possível a verificação da 

capacidade de representação do signatário. No caso em testilha, a 

impugnação ao Edital apresenta vicio formal eis que a signatária da peça de 

insurgência não comprovou a sua legitimidade para representação da 

empresa, eis que ausentes o instrumento de mandato e as copias do 

contrato social e suas alterações que comprove, entre outras coisas, a 

capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário e deste 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, notadamente 

para impugnar o edital em nome da empresa. 

  Entretanto, considerando que o mérito da impugnação 

versa sobre questão jurídica específica e, ainda, que o Art. 41, § 1º, da Lei 

8.666/1993, permite a qualquer cidadão impugnar edital de licitação por 

irregularidades na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação e, portanto, dentro do prazo, independentemente da analise 

formal da impugnação, passo a examiná-la e nos termos da legislação 

vigente, procedendo ao julgamento as ilações aventadas pela signatária da 

impugnação.  

 

 DOS PONTOS QUESTIONADOS  

 4. Conforme já dito, em linhas gerais a impugnante solicita 

esclarecimentos sobre a conveniência e a relevância publica da exigência de 

veiculo com direção hidráulica.    
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 DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS      

 5. Por primeiro é importante trazer a lume que o mérito 

idêntico desta impugnação já foi objeto de analise nos autos do Processo 

Administrativo nº 040432/2016 - Pregão Eletrônico n.º 004/16, ocorrido neste 

Município. Naqueles autos já fora informado e agora reitero para melhor 

compreensão sobre o tema que existe uma questão crucial para deslinde da 

questão e motivo pelo qual a Administração fez exigir o descritivo constante 

do Anexo II, sem possibilidade de abranger características solicitadas pela 

impugnante. Pode ter passado despercebido pela Impugnante que f oi 

disponibilizado pela Administração o ANEXO VIII – D ECRETO DE 

PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (DECRET O N° 

9.032, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008), onde se observa  estreme de 

duvidas que desde fevereiro de 2008 “as futuras aqu isições de veículos 

voltados aos serviços necessários ao desenvolviment o das ações 

governamentais, nas várias áreas de atuação da Pref eitura Municipal de 

Franca, ficam padronizadas em suas características e marcas, na forma 

do Anexo I, que integra e se incorpora a este Decre to.”.    

 6. Aludida padronização dos bens de uso comum visou 

atender às prescrições de segurança, funcionalidade, adequação ao 

interesse público e normas técnicas, aliados aos requisitos impositivos da 

economicidade, facilidade de operação e manutenção. 

 7. Frisa-se que o princípio da padronização impõe que as 

compras de materiais, equipamentos e gêneros de uso comum na 

Administração se realizem mediante especificações uniformes que, dentre 

outras coisas, busquem compatibilizar a técnica com o desempenho e igualar 

as condições de manutenção e assistência técnica, como prescreve o inciso 

1, do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de j unho de 1993, com as 

alterações posteriores nela introduzidas. Assim sendo, o levantamento feito 

pela Comissão Especial constituída e nomeada pela Portaria n° 243, de 19 

de outubro de 2006, após análise da frota de veículos que a época servia ao 

município, verificou que a mesma é composta de veículos cujas categorias já 

apresentam a predominância de determinadas marcas e que a padronização 
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representaria maior produtividade e economicidade e, assim sendo, optou-se 

que para o tipo de veiculo que se pretende contratar a marca padrão não é a 

da impugnante.  Sendo assim, o carro licitado irá compor a frota já existente 

nesta Municipalidade, sendo necessária a padronização. 

  8. Tem-se nos termos do enunciado n° 270 do TCU q ue: 

"Em licitações referentes a compras é possível a indicação de marca, desde 

que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e 

que haja prévia justificação". Tendo como fundamento legal exatamente o 

inciso I, do art. 15, da Lei n° 8.666/1993, o qual prevê expressamente o 

princípio da padronização:  

 “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:  

 I - atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, 

quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 

garantia oferecidas. (...)”.     

 9. Como se observa da jurisprudência do Tribunal de Contas 

da União, a indicação de marca é admitida para fins de padronização, 

devendo ser assegurado o caráter competitivo do certame; 

 10. Neste sentido a conclusão da Consultoria Zênite no 

sentido de que "a padronização, seja pela eleição de uma marca, seja pela 

indicação de um estander próprio, não leva automática e inexoravelmente à 

dispensa ou inexigibilidade da licitação. Ela será realizada entre os que 

podem e têm interesse em oferecer o material, equipamento ou gênero 

padronizado, pois, em tese, todos estão em condições de atender ao negócio 

desejado pela administração pública. A licitação, no entanto, só não será 

promovida se um único fornecedor puder atender ao desejado pela 

Administração Pública".   

 11. Aliás, a questão da padronização da frota do Município 

em caso análogo ao que aqui se apresenta foi recentemente apreciada por 

este E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e aprovada, 

quando de Representação formulada contra edital lançado para aquisição de 
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ônibus usados e, posteriormente, para a aquisição de caminhões novos, 

respectivamente TC-132.989-12-0 e TC-000828.989.12-9. 

 12. Assim sendo, como as especificações exigidas no Anexo 

II são padrões da marca padronizada constante do Anexo I de DECRETO N° 

9.032, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008, disposto, por sua vez, no Anexo VIII 

do Edital não se faz possível atender as exigências da Impugnante para 

quaisquer alterações nas especificações técnicas do veículo. 

 

 DA DECISÃO     

 13. Diante do exposto, conhecemos da impugnação com 

fulcro no Art. 41, § 1º, da Lei 8.666/1993 e, no mérito, opinamos pela 

improcedência da mesma ante os fundamentos susomencionados, 

mantendo-se inalterados as clausulas do edital. 

 14. Dê ciência à Impugnante, após divulgue-se esta decisão 

junto ao site licitacoes@franca.sp.gov.br, bem como se procedam às demais 

formalidades de publicidade determinadas em lei.  

 

(assinado no original) 

Fernanda Cristina Zuviollo 
Pregoeira/Presidente da Comissão de Licitação               
      
 
 
(assinado no original) 

Marcelo Henrique do Nascimento 
 Pregoeiro/Coordenador de Licitações e Compras 
 
 
(assinado no original) 

Jocely de Paula Mendes 
Membro da COPEL. 


