PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salinas da Margarida
f SEC DE AOMINISTRACAO e planejamemto

PREGAO ELETROMCO N0 065/2019
IMPUGNACAO AO ED1TAL
1NTERESSADO: EMPORIO EMPREENDIMENTOS, VE1CULOS E SERVigOS, CNPJ n°
27.967.465/0001-72
OBJ ETC: Aquisi(?ao futura e eventual de veiculo furgSo, para atender as demandas do Programa
Bolsa Familia na Distribute de paes diarios e benefici^rios do Programa Bolsa Familia na
distribute de paes diarios a beneficiaries do Programa deste Munidpio de Salinas da Margarida,
na modalidade Pregao Eletronico para Registro de Prepos.

PARECER
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, tendo em vista a Impugnapao
com pedido de alterapao do Edita) apresentada pela empresa EMPORIO EMPREENDIMENTOS.
VEICULOS E SERVigOS, encaminhou a esta Assessoria Jundica do Munidpio o Processo
administrativo em epigrafe para manifesta^So.

i - relat6rio
A empresa impugnou o Edital, sustentando viola9§o a Constitui?So Federal, a Lei n°
8.666/93 e a Lei Complementar n.0 123/2006 e prejuizo a competitividade, suscitando que o
ccrtame dever£ ser realizado exclusivamente para participa9ao apenas de microempresas e
empresas de pequeno porte, tendo em vista o valor estimado de R$ 71.950,00 (setenta e um mil,
novecentos e cinquenta reais).
Ademais alega que a exigencia do atendimento k Lei n° 6.729/79 (Lei Ferrari) e da
Delibera^ao CONTRAN n° 64/08 e inconstitucional para fins de processes licitatbrios e vao de
encontro com a legislate p6tria.
Por fim requer a inclusao do termo “ESTA LIC1TACAO SERA EXCLUSIVA PARA
PARTICIPACAO APENAS DE M1CRO-EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.”, a
exclusao do item 1. Regencia Legal, do preambulo do edital que cita & Lei n° 6.729/89 (Lei Ferrari)
e a exclusao na integra do subitem 6.2.
E o relatdrio.
11 - MAN1FESTAQAO
*
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a) Da Tcmpcstividadc das Impugna^ocs

O Edital prove como data da sessao publica do pregao eletrdnico o dia 06/01/2020, as
08h30min.

A Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002 nSo fixou prazo para a apresentafao da impugna^ao
aos termos do instrumento convocatorio.

JA1R EDUARDO SANTANA1 ensinaque:

“Em prmcipio deve-se ter ctaro o nutreo para a contagem da data limite para a
oferta de impugnagdo. Este marco e a data do recebimento das propostas on da
realizagdo da sessao. Este dia estd excluido da contagem de prazo, par forga do
disposio no art. HO2 da Lei n° 8.666, de 21.06.1993. Dai (para trds), contam-se dois
dias iiteis (on tres, para esclarecimentos cm preedo eletrdnico) como limite para o
recebimento de impugnagdes e esclarecimentos’-.
For sua vez, o Edital previu:

SECAO VII - DA 1MPUGNAQAO E PEDIDO DE INFORMAQOES SOBRE O
EDITAL
7. Ati 02 (dois) dias ateis antes da data Jixada para abertura da sessao publica,
(inalquer pessoa poderd impugnar, por meio do sistema, o ato convocatorio do
pregdo.
Considerando que a data para aprcsentafSo das propostas e abertura dos envelopes est/i
designada para o dia 06/01/2020, tendo a impugna9ao sido encaminhada no dia 01/01/2020,
portanto 1NTEMPEST1VO. tendo em vista os feriados dos dias 01/01/2020 (feriado nacional) e
02/01/2020 (feriado municipal), nao devendo ser recebido em conformidade com o que determina o
art. 4°, inciso XVJI1 da Lei n° 10.520/02. Contudo, coni base no direito de peti<?ao, responde-se nos
seguintes termos.

b) Do Mcrito da Impugna^ao

I’ref’iio Presenctal e F.ktn'mico, Manual de lmplanlui;ilo. Opcradonalizafdo c Conlivle. Editora Edrum, 2* cdkao. Belt) Horizonte,
2008. pdf'. 8i c 82.
2 Art. ! 10. Ha contagem dosprazos cstabelecidas nexta Ixi. cxclttir-xc-d o dia do inlcio c induir-xc-d o do vcncimenlo. e considcrar-scdo os dias ctmsccuiivos, cxcclo qttando for cxpUcitamentc disposio cm contrdrio.
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Sustenta a necessidade de exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte no
presente certanie, tendo em vista o valor estimado pela Administrate Publica ser inferior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais) e a exclusao da Lei Federal n.° 6.729/89 e da Deliberate CONTRAN
n° 64/08. Alega que desconhece a existencia de concession&rias ou de fabricantcs que sejam
microempresas ou empresas de pequeno porte.

O Edital do Pregao previu expressamente como legislate de regencia a Lei Complementer
n° 123/06, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A Lei Complementer n° 123/06, com a redato dada pela Lei Complementer n° 147/2014, ao
modificar as regras previstas para facilttar o acesso das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte fixou que nas contratates publicas da administrate direta e indireta, aut£rquica e
fundacional, federal, estadual e municipal, devera ser concedido tratamento diferenciado e
simnlificado nara as microcmnrcsas e empresas de pequeno norte obictivando a promocao do
dcscnvolvimento cconomico c social no ambito municinnl c regional, a ampliaqSo da eficiencia
das politicas publicas e o incentive a inovato tecnoldgica.

A mesma Lei Complementar n° 123/06 previu no art. 48, inciso I que a Administrate
Publica devera realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participate de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratat® cujo valor seja de ate R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

No art. 49 da Lei Complementar n° 123/06 restaram previstas as hipdteses em que d possivel
afastar-se a aplicaqao das regras dos arts. 47 e 48, a saber:

An. 49. Nao se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei
Complementar quando:
/ - (Revogado);
(Redagao dada pela Lei Complementar n° 147,
de 2014)
(Produgao de efeito)
// - nao houver um minima de 3 (tres) fornecedores competitivos
enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte
sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigencias
estabelecidas no instnmento convocatorio;
/// - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte nao for vantajoso para a administragao
publica ou representor prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado;
11' - a licilagaofor dispensavel ou inexigivel, nos termos dos arts. 24 e 25
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas

V.
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tratadas pelos incisos I e II do an. 24 da mesma Lei, nas quais a compra
deverd ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de
pequeno pone, aplicando-se o disposto no inciso I do an. 48.
A Administrate Municipal n3o tem meios de aferir a existencia de 3 (tres) fornecedores
compctitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou
regionalmente. De igual modo, nSo tem informa96es anteriores que apontem para a conclusao de
que o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas c empresas de pequeno porte
seja vantajoso para a Administra9§o Publica ou represente prejuizo ao conjunto ou complex© do
objeto a ser contratado. Assim sendo, e possivel afastar a aplica9ao do quanto disposto nos artigos
47 c 48 da Lei Complementar n.° 123/2006, confomie o artigo 49 da referida legisla9ao.

0 Edital previu que:

SECAO IV - DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS,
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
4.1. No caso de panicipagao de microempresas, empresas de pequeno
porle ou equiparados, sera observado o disposto na Lei Complementar n°
123/06, notadamente os sens arts. 42 a 49.
4.2.0 enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno
porte
EPP dar-se-d nas condigoes do Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n° 123/06.
4.3. No caso de panicipagao de sociedade cooperativa com receita bruta
igual ou inferior a RS 3.600.000,00, em conformidade com as disposigoes
do art. 34 da Lei n° 11.488/07 e do art. 3°, § 4°, VI da Lei Complementar
n° 123/06, a sociedade cooperativa recebera o mesmo tratamento
concedido pela Lei Complementar n° 123/06 as ME/EPP.
4.4.0 empresdrio individual enquadrado nos limites deftnidospelo art. 3°
da Lei Complementar n° 123/06 recebera o mesmo tratamento concedido
pela Lei Complementar n° 123/06, as ME/EPP.
4.5.A fruigao dos beneficios licitatorios determinados pela Lei
Complementar n° 123/06 independe da habilitagao da ME/EPP ou
equiparado para a obtengao do regime tributdrio simplificado.
4. 6. Os licitantes que se enquadrarem nas situagoes previstas no art. 3°
da Lei Complementar n° 123/06, e nao possuirem quaisquer dos
impedimentos do § 4° do artigo citado, deverao apresentar declaragao
em campo proprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a
qualiftcagao como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
4.7. Caso inexistente campo proprio no sistema eletronico, a declaragao
deverd ser enviada a pregoeira ate a data e hordrio marcados para
aberlura da sessao.

Pi
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4.8. A nao apresentagao da declaragao de ME/EPP e equiparado
imporlard na renuncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar
n° 123/06.
4.9.A identificagao das ME/EPP ou equiparados na sessao publico do
pregao eletronico sa devera ocorrer apos o encerramento dos lances, de
modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
Quanto a exigencia da Lei n.® 6.729/79 (Lei Ferrari) e DeliberafSo Contran n.° 64, de 30 de
maio de 2008 o subitem 6.2 do Anexo I -Termo de Referencia e cristalino ao justificar, in verbis:

6.2 Da ImpossibiUdade de Adjudicagdo para Licitante que ndo alenda a
Lei Ferrari n. ° 6.729/79 (Lei Ferrari)
A Deliberagao CONTRAN n.° 64, de 30 de Maio de 2008, em seu Anexo,
define l'veicido novo" como “veiculo de Iragao. de cargo e transporte
coletivo de passageiros, reboque e semi-reboque, antes do seu reeistro e
licenciamento,\
Ainda que a citada Deliberagao irate de regras dirigidas a onibus,
caminhao ou trator, nao se pode perder de vista o disposto no art. 2° da
Lei n.0 6.729/79 (Lei Ferrari), que conceitua como veiculo automotor, de
via terrcstre, “o automovel, caminhao. onibus, trator, motociclcta e
similaresr (grifos nossos).
Assim. a analise sistematica desses normaiivos nos oermile concluir aue
a defmigdo ulilizada pelo CONTRAN, para veiculos novas, tambem e
aplicdvel para automoveis, pois, logicamente, nao faria sentido que o
legislador criasse definigoes distintas de veiculos novos para caminhao,
onibus e trator e outra apenaspara automovel, jd que, segvndo a Lei n.°
6.729/79 (lei Ferrari), sdo todos veiculos automotores.
O art. 1° da Lei Ferrari deixa claro que "a distribuigao de veiculos
automotores, de via terrestre, efetivar-se-d atroves de concessdo
comercial entre produtorcs e distrihuidores” (grifamos). Alem disso, o
inciso II, do art. 2° da mesma norma, define distribuidor com sendo a
“(...) a empresa comercialpertencente a respectiva categoria econdmica,
que realiza a comercializagdo de veiculos automotores, implementos e
componentes novos, presto assistencia tecnica a esses produtos e exerce
outrasfungoes pertinentes a atividade;" (gi'ifamos).
O art. 12 da citada Lei 6 taxativo ao proibir ao
concessionario/distribuidor a venda de veiculos novos para fins de
revenda. Isso significa que a venda deve ser feita apenas ao consumidor
O art. IS da Lei Ferrari preve uma regra de excegdo, ao permitir que o
concedente (fabricante) efetue vendas diretas, independente da atuagdo
do concessiondrio, apenas a Administracdo Publico, ao Como
Diplomdtico ou a conwradores esoeciais. Dessa forma, quando o
veiculo for revendido par ndo concessiondrio ou ndo fabricante (que na
cadeia tambem se caracteriza como consumidor final), a outro
consumidor final (nessc caso, a Administragdo Pttblica), restaria
BWti
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dcscaracterizado o conceito juridico de veiculo novo.
O DETRAN do Estado da Bahia, atrcn>es do oficio de n° 70/2009-CCV,
do dia 11 de setembro de 2009, informa que “apenas FABR1CANTES E
CONCESSIONARIAS, sao autorizadas a venda de veiculos novos
Na Pdgina Elelronica do Detran/BA, nas orientagoes para primeiro
emplacamentol , consta que para registrar o veiculo no DETRAN,
deverd ser apresentada a seguinte documentagao necessdria:
DOCUMENTACAO NECESSAR/A
• Documento de Idenlificagao (original e copia);
• CPF (original e copia);
• Comprovante de enderego ou domicilio (original e copia);
• Primeira via da Nota Fiscal;
• Decalque do Chassi colado na Nota Fiscal (procedimento realizado
pela concessiondria ou na Central de vistoria do DETRAN.
O Codigo de Trdnsito Brasileiro, que dispde:
"CAPJTULOXJ
DO REGISTRO DE VEiCULOS
Art. 120. Todo veiculo automotor, eldirico, articulado, reboque ou semireboque, DEVE SER REG1STRADO perante o orgao executive de
trdnsito do Estado ou do Distrito Federal, no MUNICIPIO DE
DOMICILIO OU RESIDENCE DE SEU PROPRJETARIO, na forma da
lei. ” (grifo nosso)
E ainda nesse mesmo CAPlTULOXJ:
"Art. 122. Para a expedigao do Certificado de Registro de Veiculo o
orgao executive de trdnsito consultard o cadastre do RENAVAM e
EXIG1RA DO PROPRIETARY os seguintes documentos:
NOTA FISCAL FORNEC1DA PELO FABRICANTE OU
1
REVENDEDOR, ou documento equivalente expedido por autoridade
competente; "(grifo nosso)
Se o veiculo novo, determinado pelo CONTRAN, deverd ser registrado e
licenciado no Municipio de domicilio ou residencia do adquirente, no
case, Goidnia, consequenlemente a Prefeitura Municipal passa a ser o
segundo proprietdrio do veiculo, entao, um veiculo seminovo.
A definigao de veiculo novo ou zero quilometro e de suma importdncia, e
sobre essa definigao que regem a Lei Estadual n° 6.348 de 17/12/1991,
que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores
As Corretoras de Seguros calculam os valores das apolices lambem
sobre essa definigao, pois, seguro de veiculo novo ou zero quilometro e
mais barato que seminovo.
A PIPE. Fundagao Institute de Pesquisas Economicas, entidade de
direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1973 para apoiar o
Departamento de Economic da Faculdade de Economic, Administragao e
Contabilidade da Universidade de Sao Paulo:
"E considerado um modelo zero-quilometro o veiculo que sera adquirido
diretamente nas concessionaries.
Como ficariam os pregos dos veiculos na Tabela F1PE, se nao fosse esse
o entendimento.
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A Uniao afirmou qua o Codigo Brasileiro de Transito considera que "o
veiculo passa a ser usado a partir do momenta em que e registrado e
licenciado para circulagao", alem disso. a Uniao afirmou ainda que
apenas os revendedores franqueados ou revendedores por atacado
podem negociar vekulos novos.
As empresas interessadas que nao sejam monladoras ou
concessiondrias, por nao atenderem a exigencia do edital, haja vista, que
veiculo por ela ofertado e seminovo, a mesma ftcard impossibilitada de
cumphr a Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor
aplicavel somente para produtos novos, que resta nao aplicdvel nesse
caso que considera consumidor - aquele que adquire produto ou servigo
como destinatdrio final. Isto quer dizer que so e consumidor quern
compra ou conirata algo sem interesse em vende-lo depois. A compra
deve 'ser defmitiva, no sentido de aproveitamento da coisa para si.
Que em seu Art. 2° ainda dispoe: “Consumidor e toda pessoa fisica ou
juridica que adquire ou utiliza produto ou serviqo como destinatario

final."
Desse modo, ante ao fato da manutenpao aos termos do Edital, inquestionavelmente, nao
afeta a formulapao das propostas, opino pela mamiten$5o da data de realiza^io da sessSo prevista
no Edital, no dia e horario designados pelo Pregoeiro desta Prefeitura, tal como autoriza a segunda
parte do § 4° do art. 21 da Lei Federal n°. 8.666/93.

m-CONCLUSOES

Diante de todo o exposto, OPINA-SE pelo nSo conhecimento da impugna^o por ser a
mesma intempestiva e, no m€rito, pela sua improcedencia, pelos motives acima expostos, tendo em
vista a observancia por parte da Administrafao a todos os prindpios norteadores das Licita9oes
Publicas.

A presente impugnapSo n§o afeta a formula^o das propostas, raz5o pela qual se opina pela
manuten^ao da data e hordrio marcados.

Salinas da Margarida, 03 de Janeiro de 2020.

Patricia ftfiarade Fonseca
Pregoeira / Presidente da Comissao Permanente de licitagao
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