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ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

008/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052486/2016 

 

 

 

Interessada: EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.      

 

 

 O presente julgamento se reporta à impugnação ao Edital do 

processo licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2016 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 052486/2016, que tem por objeto a aquisição de 

“AQUISIÇÃO DE CAMINHAO DE PEQUENO PORTE”.  

 No caso em comento a empresa EMPORIUM CONSTRUTORA 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA insurge-se, em apertada síntese, sobre a 

exigência editalicia de que a empresa vencedora da licitação entregue os 

veículos objeto desta licitação documentando diretamente em nome do 

Município. Aduz que caso venha a ser mantido tal entendimento, cria-se um 

mercado à margem da Legislação, onde apenas Fabricantes e Concessionários 

poderiam comercializar veículos com Órgãos Públicos, vindo em total desacordo 

com os princípios basilares do Procedimento Licitatório, como a livre 

concorrência- (competitividade), o da probidade administrativa, da igualdade, e 

da legalidade. 

 

 DA ADMISSIBILIDADE  

 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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 Desse modo, observa-se que a lmpugnante encaminhou sua 

petição, via e-mail licitacoes@franca.sp.gov.br, no dia 07/12/2016 às 16h12 

(quarta-feira), e, considerando que a abertura da sessão pública do pregão está 

agendada para o dia 12/12/2016, a presente Impugnação apresenta-se 

tempestiva.  

 Frisa-se o Prefeito Municipal de Franca-SP, no exercício de 

suas atribuições legais através do DECRETO Nº 10.555, DE 24 DE OUTUBRO 

DE 2016 suspendeu o expediente no dia 09 de dezembro de 2016, sexta-feira 

posterior ao feriado em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição - 

Padroeira da cidade, motivo pelo qual o julgamento da presente impugnação 

será realizado tão somente na data de hoje. 

  

 DA ANÁLISE DOS PONTOS QUESTIONADOS   

  É importante trazer a lume que a Administração Municipal 

quando impôs a exigência editalicia de que a empresa vencedora da licitação 

deveria entregar os veículos objeto desta licitação documentado diretamente em 

nome do Município, ao contrario do afirmado pela impugnante, não exigiu que a 

aquisição do veículo fosse realizada exclusivamente por fabricantes e 

concessionários. 

 Esposamos do entendimento que os veículos não perdem a sua 

condição de 0 km, por serem comercializados por empresas que não são 

Fabricantes/Concessionárias. Que a garantia também permanece inalterada, 

pois a mesma pertence ao veículo/caminhão, INDEPENDENTEMENTE de quem 

o tenha comercializado. 

 Observa se que os artigos 123 e 125 do CTB não fazem 

menção ao conceito de veículo 0 Km. Apenas estabelecem regras para a 

expedição do Certificado de Registro de Veículos e as informações sobre o 

veículo que deverão ser prestadas ao RENAVAM. Da mesma maneira, a 

Deliberação nº 64 do CONTRAN conceitua veículo novo para fins de emissão do 

CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, circulação e 

fiscalização de veículos de tração, de carga e os de transporte coletivo de 

passageiros, não tendo, portanto aplicação para fins de licitações públicas. A 

questão de registro e licenciamento dos veículos a serem adquiridos, suscitada 
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pela impugnante, não interfere na especificação exigida no edital, desde que os 

veículos nunca tenham rodado. A rigor, para ser 0 km, não é necessário que o 

veículo seja transferido diretamente do nome do fabricante ou de uma revenda 

concessionária para o consumidor. A mera transferência formal do domínio do 

bem para intermediários, por si só, não torna o bem materialmente novo em 

usado. O que caracteriza o veículo como 0 km é o fato de nunca ter sido 

utilizado e não a data de seu registro e licenciamento.  

 Assim sendo, a exigência de entrega dos veículos objeto desta 

licitação documentando diretamente em nome do Município, ao contrario do 

entendimento da impugnante, não favorece somente as 

fabricantes/concessionárias, a própria insurgente, mesmo que não faça o 

primeiro emplacamento em nome do Município, poderá fazê-lo, por primeiro, em 

seu nome e, posteriormente, realiza a transferência do veículo para o Órgão 

adquirente, suportando todos os custos e despesas.   

 A conceituação que se quis dar a palavra “diretamente” acima 

citada era esta, ou seja, que a Administração Municipal não receberá veículos 

que não estejam transferidos em seu nome, podendo, repisa-se, o veiculo ser 

transferido diretamente do nome do fabricante ou de uma revenda 

concessionária para o Município ou por empresas que não sejam dos tipos 

citados acima que poderão fazê-lo, por primeiro, a transferência em seu nome e, 

posteriormente, realiza a transferência do veículo para o Órgão adquirente, 

suportando todos os custos e despesas.   

 Diante do exposto, entendemos pela IMPROCEDÊNCIA da 

presente impugnação, de maneira a manter o objeto do instrumento convocatório 

nos mesmos termos do Edital já publicado.  

 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               
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Assinado no original 

Marcelo Henrique do Nascimento 
Pregoeiro/Coordenador de Licitações e Compras 
 
 
Assinado no original 

Jocely de Paula Mendes 
Membro da COPEL. 


