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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

 SELBACH/RS 

 
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 24/2022 

 EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº: 24/2022 

 
 

P&P COMÉRCIO DE VEÍCULOS E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no 31.758.155/0001-15, com sede no 

município de Porto Alegre/RS, na Avenida Iguassu, 495 Sala 502, neste ato 

legalmente representada por sua proprietária a Sra. Claudete Plentz, brasileira, 

maior, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG no 

10.322.973-09 – SSP/PC-RS e inscrita no CPF/MF sob no 427.866.060-04, 

residente e domiciliada, no município de Porto Alegre/RS, na Rua João 

Caetano, no 79, Apartamento 1.003, Bairro/Distrito Três Figueiras, CEP. 

90.470-260, vêm, tempestiva e respeitosamente diante dessa respeitável 

municipalidade interpor 

          

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

1- DOS FATOS 

 

Foi publicado por esta municipalidade o edital que 

regulamenta o Pregão nº 24/2022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM cujo 

objeto é AMBULANCIA 

Atendendo à convocação desse respeitável órgão 

público, a impugnante manifesta o seu interesse de participar da licitação 

supracitada. Conquanto, ao verificar o tópico objeto e as condições de 

participação se deparou com inconsistências no instrumento convocatório as 

quais tem potencialidade de restringir bem como desestimular e afastar a 

participação de um grande número de potenciais licitantes do certame.  
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Vejamos. O edital regulador do certame preconiza 

que: 6.2..5 – IV - c) Declaração de que possui assistência técnica 

própria com mecânicos treinados pelo fabricante do veículo num 

raio de até 150 km da sede do Município de Selbach, quanto as 

revisões periódicas e defeitos de fabricação que o veículo venha a 

apresentar sem custos a Administração Municipal de Selbach, 

assinada por representante legal da empresa. 

Com efeito, a exigência do edital impõe um ônus 

extremamente desarrazoado: 

 A UMA, porque os licitantes ficarão na 

dependência de ação por parte da 

concessionária de veículos prestadora da 

assistência técnica que sequer faz parte da 

competição, configurando compromisso de 

terceiro alheio a disputa;  

A DUAS, porque reflete exigência impertinente, 

irrelevante e desarrazoada, na medida em que o 

fim que se busca na referida exigência já foi 

amplamente resguardado em lei, conforme será 

explanado adiante.  

Com efeito, a presente impugnação enfrenta 

questões pontuais que viciam o ato convocatório, haja vista estar divorciadas 

do rito estabelecido na Lei Federal 8.666/93 e na Lei Federal 10.520/2002, bem 

como restringir a competitividade do certame, condição esta essencial para a 

validade de qualquer procedimento licitatório. 

 

POR ESSA RAZÃO CONFIAMOS NO BOM SENSO 

DA ÍNCLITA SERVENTIA PARA DAR TOTAL PROVIMENTO À 

IMPUGNAÇÃO ORA APRESENTADA, COM A REFORMA DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. 
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2- DO DIREITO 

 

NO EXÓRDIO CURIAL REGISTRAR QUE A 

MUNICIPALIDADE ESTÁ VIOLANDO JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA NO 

ÂMBITO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, que 

assim decidiu no julgamento do Processo nº 15305-0200/19-1: 

Gabinete do Conselheiro Cezar Miola Matéria: 

REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS – MPC Órgão: EXECUTIVO MUNICIPAL 

DE CAÇAPAVA DO SUL Gestor: GIOVANI 

AMESTOY DA SILVA 

Vistos em Gabinete.  

Trata-se de Representação formulada pelo 

Ministério Público de Contas – MPC, com base em 

“denúncia” que tem como escopo final suspender 

“no estado em que estiver, o andamento do 

Pregão Eletrônico nº 003/2019”, do Município de 

Caçapava do Sul.  Segundo o 

Parquet, e o próprio “Denunciante”, o edital 

do respectivo certame, cujo objeto é a “aquisição 

de veículo ambulância tipo A, zero Km”, conteria 

disposição restritiva, prejudicial à salutar 

competição. Com efeito, a Cláusula 4.1, i, do 

Edital nº 2843/2019, estabeleceu: “A 

licitante que não for 

fabricante/montadora do 
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veículo deverá comprovar 

que é Concessionária, 

Revendedora ou 

Representante autorizada, 

por meio de Carta de 

Autorização ou 

documentação hábil em 

vigor, expedida pelo 

fabricante”.  

O “Denunciante”, tendo como “ilegal” a 

restrição, afirma que as garantias afetas 

ao bem a ser adquirido, sob o encargo 

do fabricante e do comerciante, 

solidariamente, têm assento no Código 

de Defesa do Consumidor. A 

Municipalidade, por seu turno, forte na chamada 

“Lei Ferrari” (Lei nº 6.729/1979), aduz que a 

aquisição por pessoas “não autorizadas” faz com 

que o bem chegue às mãos do Licitante na 

qualidade de “usado”, o que seria vedado, tese 

repelida pelo MPC. Diz, ainda, o mesmo, ser 

detentor da qualidade de “comprador especial”, 

nos termos da já citada legislação, alegação 

igualmente rechaçada pela autoridade 

representante. 
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Em arremate, o MPC 

pondera: “O ponto central que merece ser 

salientado é a ausência de motivação para a 

exigência de Carta de Autorização ou documento 

hábil”. Salienta, outrossim, que não 

se identifica que a remoção da 

restrição denunciada teria 

influência na “garantia com 

manutenção da segurança e 

qualidade do bem adquirido”, 

considerada as alterações 

(adaptações) a serem feitas no 

veículo, enquanto “fato 

suscetível de causar perda da 

garantia contratual 

estabelecida pelo 

fabricante(...)”. (Grifos originais.)   

DECIDO  

Segundo visão não exauriente, própria desta fase 

processual, vislumbro fragilidades nos argumentos 

trabalhados pelo Município no ensejo do 

julgamento da impugnação administrativa do 

edital. E somente eles figuram no feito, até o 
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presente momento, à guisa de manutenção das 

indigitadas cláusulas.  

A invocada “autonomia”, por óbvio 

não se sustenta em hipóteses de 

eventual infringência ao 

ordenamento jurídico. Tampouco a 

“transferência” à Municipalidade, que se 

operaria, na hipótese de êxito de empresas 

licitantes “não autorizadas”, e sua respectiva 

consequência (oferecer um bem usado), justifica 

a permanência da Cláusula em apreço, 

conforme concluiu o MPC.  

Com isso, não vislumbro na espécie razões 

outras capazes de justificar a cláusula 

excludente objeto do dissenso, o que caracteriza o 

fumus boni iuris.  

O periculum in mora, de outro lado, resta 

consubstanciado na possibilidade de se 

concretizar a contratualidade resultante do 

certame, com a entrega do bem, tornando, na 

melhor das hipóteses, dificultosa uma eventual 

reversão da ocorrência constatada. 

 Em face do exposto, com fulcro no artigo 12, 

inciso XI, do Regimento Interno desta Casa, 

concedo a cautelar pleiteada, 

determinando a suspensão, no 

estado em que se encontrar, do 

Pregão Eletrônico nº 003/2019, de 

modo que o Gestor abstenha-se de 
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adjudicar, homologar, assinar a 

data de registro de preços ou 

contratar a vencedora, até o 

pronunciamento final deste Tribunal de Contas.  

Determino, assim, que seja intimado da presente 

decisão o Senhor Giovani Amestoy da Silva, 

Administrador do Município de Caçapava do Sul, 

enviando-lhe cópias de todo o processado, a fim 

de que adote as providências necessárias ao 

cumprimento desta ordem, bem como para, 

querendo, prestar esclarecimentos, em 15 dias 

(artigo 2º, § 3º, da Resolução TCE-RS nº 

932/2012) sobre a Representação em causa.  

Cientifique-se o Ministério Público de Contas, na 

forma do disposto no artigo 36, inciso VII, do 

RITCE. Publique-se 

Apenas com uma análise perfunctória, resta 

perceptível que a exigência encartada no edital não se sustenta. 

Conforme explanado e destacado 

em letras garrafais, o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é 

de que mesmo havendo adaptações no veículo, não há 

que cogitar “fato suscetível de causar perda da 

garantia contratual estabelecida pelo 

fabricante(...)”.   

Ocorre que as condições de garantia e 

assistência técnica de bens e serviços estão reguladas por lei 

(Código de Defesa do Consumidor) e não podem ser inovadas por via de 
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edital de licitação (o instrumento convocatório é ato unilateral de vontade e 

deve obediência às leis estrito senso).  

A garantia do veículo, todas as informações 

relativas à utilização, conservação,  zelo e manutenção do veículo, 

inclusive forma de reivindicar a garantia estão dispostos no manual do 

veículo que será entregue junto com o mesmo, a garantia à assistência 

técnica de fábrica, e garantia do fabricante contra defeitos de fabricação, 

pertencem ao veículo, tudo isto é regulamentado por lei.  

O raciocínio utilizado é o seguinte: ao contratar 

bens  e  serviços  como dest inatár ia  f ina l , a  Administração 

caracter iza -se como consumidora, beneficiando-se das proteções 

inerentes ao CDC. Esse Diploma, por sua vez, predispõe que o 

fornecedor e o fabricante são solidariamente responsáveis pelos 

produtos que disponibilizam. 

Assim sendo, o Código de Defesa do Consumidor, 

estabelece a responsabilidade solidária ao fornecedor ou fabricante para 

a garantia do produto ou serviço, in verbis: 

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de 

cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 

obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções 

anteriores. 

§ 1° Havendo mais de um responsável pela 

causação do dano, todos responderão 

solidariamente pela reparação prevista nesta e 

nas seções anteriores.  

E ainda, o artigo 24 vincula o fornecedor a 

prestar a garantia, independentemente da relação existente com o 

fabricante: 

“Art. 24. A garantia legal de adequação do produto 

ou serviço independe de termo expresso, vedada a 

exoneração contratual do fornecedor”. 
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Ademais, o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), em seu art. 18 é claro ao estabelecer responsabilidade solidaria 

do fabricante e do fornecedor dos produtos e o art. 14 da mesma Lei, 

ainda traz a responsabilidade do fornecedor independente da existência 

de culpa aos serviços prestados. 

Tudo isto, já fora observado pela 13ª Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em decisão 

judicial. Vejamos: 

" ... Não colhe o argumento de 

que a empresa vencedora não 

tem condições de fornecer a 

mesma garantia que a 

concessionária, pois a garantia se 

refere ao produto e não ao adquirente, e 

deve atender as exigências do Código de 

Defesa do Consumidor, em qualquer 

caso.... CYNTHIA THOMÉ Juíza de Direito" 

(PROCESSO 0012538- 05.2010.8.26.0053 

(053.10.012538-0) – MANDADO DE 

SEGURANÇA. 

De igual teor é o raciocínio utilizado no julgamento 

do Processo: TC-586/989/18, o TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do Douto Conselheiro 

Antônio Roque Citadini, assim decidiu: 

(.......) 

Como está assentado na instrução processual, os 

veículos “novos” ou “0 km” têm 

assegurado pelo fabricante, tanto a 

garantia, quanto a assistência 
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técnica, ainda que comercializados 

por revendedores autorizados. 

(......) 

Pelas razões expostas, meu voto considera 

procedente a representação e determina à 

PREFEITURA DE INDAIATUBA, que retifique o 

edital do Pregão Presencial nº 002/2018, no seu 

subitem 4.1.2, eliminando a exigência de primeiro 

emplacamento pela Prefeitura, excluindo, assim, 

o dirigismo da licitação unicamente à 

concessionárias. 

O raciocínio que se extrai das 

disposições do código de defesa do consumidor, é que 

ao final e ao cabo a administração estará resguardada 

por todos aqueles que integram a cadeia de entrega, 

haja vista que a responsabilidade é solidária. 

Outrossim, curial lembrar que a 

vencedora do certame se vincula à prestação da 

garantia e assistência técnica, e caso ocorra o 

inadimplemento contratual, a administração possui 

outros meios legais para compelí-la à cumprir a 

obrigação, inclusive com a aplicação e penalidades 

administrativas. 

Noutro vértice, vejamos o que preconiza a própria 

Lei Ferrari (Lei de Concessão Automobilística). 

Art . 3º Constitui objeto de concessão: 

Il - a prestação de assistência técnica a esses produtos, 

inclusive quanto ao seu atendimento ou revisão; 
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Art. 5° São inerentes à concessão:   

§ 3° O consumidor, à sua 

livre escolha, poderá 

proceder à aquisição dos 

bens e serviços a que se 

refere esta lei em qualquer 

concessionário. 

Conforme se verifica a exigência imposta no edital 

pela municipalidade extrapola até mesmo as premissas da Lei Ferrari (Lei 

6729/79).  

É tão claro quanto a neve que a referida norma 

predispõe que o consumidor final (no caso esta administração) poderá a sua 

livre escolha proceder à contratação de serviços (inclusos nestes a prestação 

de assistência técnica e garantia) em qualquer concessionário da marca, e, 

portanto, é irrelevante a preocupação apontada pela municipalidade, 

notadamente quando se comprova que as todas as concessionárias estão 

obrigadas por lei a prestar a garantia e assistência técnica em qualquer 

situação ao consumidor final, que no caso será a municipalidade. 

Portanto, para resguardar a administração nesta 

licitação basta tão somente que a licitante indique a concessionária onde 

será realizada a assistência técnica. Contudo, não se faz necessária 

a apresentação de contrato autenticado ou de declaração de 

concessionária ou fabricante de veículos, haja vista que a 

assistência técnica é resguardada por lei e deve ser 

resguardada por qualquer concessionária em virtude de 

obrigação legal. 
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Ora, não faz sentido constranger as empresas 

participantes do certame a apresentar os documentos requeridos no 

presente caso, porque a garantia e assistência técnica, conforme 

explanado alhures, já está assegurada pela Lei Ferrari e pelo Código de 

Defesa do Consumidor. 

CONFORME SE ATESTA, A CLÁUSULA 

ENCARTADA NO EDITAL DE LICITAÇÃO É IRRELEVANTE E 

IMPERTINENTE! 

A respeito disso, as orientações e jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União sobre Licitações e Contratos são categóricas e 

bastante elucidativas no que se refere ao dever de evitar a inclusão em 

editais de licitações de condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o caráter competitivo ou estabeleçam preferências ou distinções 

impertinentes relativas aos interessados no certame, vejamos: 

É vedado aos agentes públicos incluir nos atos de 

convocação condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo e 

estabeleçam preferências ou distinções 

impertinentes em relação aos interessados. 

Acórdão 2579/2009 Plenário (Sumário) 

Abstenha de incluir cláusulas em edital que venham 

a impor ônus desnecessários aos licitantes, (...) por 

implicar restrição ao caráter competitivo do 

certame, em violação ao art. 3o, caput, da Lei 

8.666/1993.  

Acórdão 1227/2009 Plenário 

Dessa forma resta clarividente que a justificativa 

apresentada pela administração não se sustenta, e, portanto, é inútil a 

exigência editalícia. 

Ora, a regra do edital impõe a todos aqueles que 

queiram participação da licitação um ônus extremamente desarrazoado, já 

que os licitantes ficarão na dependência de ação por parte da 
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concessionária de veículos que sequer faz parte da competição, 

configurando compromisso de terceiro alheio a disputa. 

Sabemos que os gestores públicos possuem grande 

preocupação no momento de selecionar empresas para realizarem seus 

fornecimentos e serviços, visando ao cumprimento dos princípios da busca da 

proposta mais vantajosa e da supremacia do interesse público.  

Para tanto, muitas vezes, solicitam, além dos 

documentos da própria licitante, declarações ou outros instrumentos 

congêneres de outras empresas que serão parceiras dessa licitante no 

negócio, com o intuito de se resguardar.  

No entanto, é importante destacar que a 

solicitação de compromissos de terceiros alheios à disputa, ou seja, que 

não estão participando da licitação, não encontra amparo legal.  

O processo licitatório é bilateral – ocorre entre a 

Administração e o licitante. Portanto, terceiros não devem figurar nessa relação 

negocial.  

Esse tipo de exigência não é um fato inédito, e o 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já se manifestou e 

censurou tal comportamento em caso similar. Vejamos: 

TC - 9981.989.16-3. SESSÃO DE 

01/06/2016. RELATOR AUDITOR 

SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI. 

Prosseguindo, os itens 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.4 do termo 

de referência possuem a seguinte redação:  

5.1.2. Fabricantes deverão apresentar declaração 

informando que estão devidamente licenciados junto ao 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA (CTF) e 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – 

CETESB (LO), empresa sediada fora do estado de São 
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Paulo deve estar em conformidade com o órgão 

ambiental equivalente do estado de origem.  

5.1.3. Deve acompanhar a declaração do item anterior às 

respectivas cópias do Cadastro Técnico Federal e 

Licença de operação, cópia simples desde que possível à 

verificação via site oficial do órgão emissor ou cópia 

devidamente autenticada.  

5.1.4 Para Comerciante/Revendedor deverá ser 

apresentado declaração que dispõe dos 

documentos exigidos no item 5.1.3 do seu 

fornecedor e poderá apresenta-los em momento 

oportuno se assim solicitado caso seja declarado 

vencedor; 

Nesse ponto, acompanho a SDG quando afirma 

que “a exigência de apresentação de declaração, 

para comerciantes e revendedores, de que 

dispõem de documentos do fabricante, nos 

moldes estabelecidos no Anexo I, configura 

compromisso de terceiro alheio à disputa, em 

flagrante afronta à Súmula 15 desta Corte, a 

exemplo do decidido nos autos dos TCs 

6193/989/14, 6194/989/141 e 4572/989/142, este 

último, nestes termos”: 

“A questão não é inédita nesta Corte. A 

partir do momento em que o edital 

transfere a terceiro estranho a disputa a 

obrigação de fornecimento de documento 

hábil comprovando determinada condição 

do interessado, incide em contrariedade à 

orientação adotada pela Súmula nº 15 

desta Corte de Contas. 
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Considero que requisições desta espécie podem 

constituir óbices intransponíveis ou de difícil 

adimplemento às empresas que não sejam os 

próprios fabricantes ou que já não sejam 

detentoras do referido documento, podendo 

interferir negativamente na competitividade do 

certame, para o qual foi eleita a modalidade pregão, 

cuja celeridade pode, neste caso, inviabilizar o 

tempestivo preenchimento dos requisitos de 

habilitação.” 

Diante do exposto, encurto razões e voto pela 

procedência da representação oferecida, devendo a 

origem corrigir o ato convocatório nos termos 

propostos para:  

(........) 

(2) deixar de exigir documento que configura 

compromisso de terceiro alheio à disputa. 

A jurisprudência tem sido pacífica no que tange à 

impossibilidade dessas estipulações. Há vários anos o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo editou súmula 15, que dispõe: 

SÚMULA 15 – Em procedimento 

licitatório, é vedada a exigência 

de qualquer documento que 

configure compromisso de 

terceiro alheio a disputa. 

Sendo assim, deve-se evitar, por exemplo, solicitar 

em editais que a licitante seja credenciada, autorizada, eleita, designada, ou 

outro instituto similar, pelo fabricante, para fornecer, instalar, dar suporte e 

configurar determinados equipamentos que serão objeto da licitação, tendo em 
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vista tratar-se de condição que restringe indevida e desnecessariamente o 

caráter competitivo do certame (TCU – Acórdão – 4.300/2009 – 2ª. Câmara). 

Também carece de amparo legal a exigência de 

declaração de compromisso de solidariedade do fabricante do produto como 

condição para habilitação (TCU – Acórdão 1.879/2011 – Plenário). 

Também não se deve exigir no edital que as 

empresas licitantes e/ou contratadas apresentem declaração, emitida pelo 

fabricante do bem ou serviço licitado, de que possuem plenas condições 

técnicas para executar os serviços. Isso porque são representantes legais e 

estão autorizadas a comercializar os produtos e serviços objeto do termo de 

referência (TCU – Acórdão 1.979/2009 – Plenário).  

O TCU (Acórdão n.º 847/2012 – 

Plenário), consolidou o entendimento no sentido de que a exigência de 

que empresa licitante apresente declaração lavrada por fabricante, atestando 

que está por ele credenciada para fornecimento do produto pretendido, 

extrapola os limites para habilitação 

contidos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993. 

 “TCU – Acórdão – 4.300/2009 – 2ª. Câmara – Não 

se deve exigir em editais que a licitante seja 

credenciada, autorizada, eleita, designada, ou outro 

instituto similar, pelo fabricante, para fornecer, 

instalar, dar suporte e configurar os equipamentos 

que constituam objeto da licitação, tendo em 

vista tratar-se de condição que 

restringe indevida e 

desnecessariamente o caráter 

competitivo do certame.”  
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E mais. 

TCU no Acórdão nº 1.622/10-: “(…) incabível 

constar em edital de licitação a exigência de 

qualquer documento que garanta a qualidade dos 

produtos adquiridos, em especial, a carta de 

solidariedade, porque, além de desnecessária, 

configura afronta aos arts. 3º, 

§ 1º, inciso I, e 27 a 31 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 

1993.” (TCU. Acórdão nº 1.622/2010, Plenário, 

Rel. Min. André de Carvalho, j. em 07.07.2010)  

E mais que isso, em recente decisão prolatada no 

dia 21/09/2021 no âmbito do Processo nº 024469-

0200/21-2, esse Egrégio Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, assim entendeu: 

Vistos, etc 

Trata-se de Processo de Representação, com 

pedido de providências, autuado por determinação 

da Direção de Controle e Fiscalização – DCF, com 

fundamento na Resolução nº 1.120/2020, tendo por 

escopo manifestação encaminhada a esta Egrégia 

Corte pela empresa A3D COMÉRCIO EIRELI – EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

sob o nº 16.561.8222/0001-81, com sede na cidade 

de Ribeirão Preto/SP, por intermédio de procurador, 

em face de alegadas irregularidades no Pregão 

Eletrônico nº 007/2021, levado a efeito pelo 

Executivo Municipal de Quevedos (peças números 
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3771585, 3771588 e 3772175). O objeto é a 

aquisição de um veículo ambulância para a 

municipalidade. 

(.........) 

Por outro lado, relativamente à exigência editalícia 

presente no item 9.2, a qual prescreve que a 

empresa vencedora apresentasse 

declaração expedida por terceiro, a 

Auditoria entende por caracterizar 

compromisso de pessoa alheia à disputa 

ou, ainda, o impedimento de outras 

empresas interessadas participarem da 

licitação e que se trata de 

exigência indevida, contrária ao 

disposto nos artigos 3º e 30 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

(.......) 

Decido. 

(......) 

Por outro lado, a Auditoria apresenta 

opinião no sentido da existência 

de provável irregularidade no 

procedimento licitatório e 

protesta para que, em futuras 

licitações, a Administração 

Municipal se abstenha de adotar 
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exigências que caracterizem 

compromisso de terceiros 

alheios à disputa e que realiza pesquisa 

mercadológica com mais amplitude. 

 

Assim, entendo por acolher a íntegra da 

manifestação técnica, adotando-a como fundamento 

e razão de decidir. 

(......) 

Porto Alegre 21 de setembro de 2021. 

Assinado digitalmente pelo Relator. 

Assinado digitalmente por: Iradir Pietroski em 

21/09/21. 

Entendimento idêntico também foi exarado no 

julgamento do Processo: 024826-0200/21-0, cuja decisão data 

de 28/09/2021. 

Conforme se verifica a regra veiculada no edital de 

licitação é inócua e possui natureza restritiva: 

 UMA, porque se trata de condição impertinente e 

irrelevante contrariando o artigo 3º, § 1º inciso I, da 

Lei 8.666/93; bem como extrapola a um só tempo o 

artigo 27 da Lei de Licitações (inexiste este 

documento no rol indicado pela Lei de Licitações) e 

o próprio CDC e respectiva LEI FERRARI;  

DUAS, porque materializa documento que configura 

compromisso de terceiro alheio ao certame (subjuga 

o direito dessa participante e de todos os demais 

interessados à boa vontade de concessionárias 

de veículos que sequer estarão participando da 

licitação), o que decerto inviabilizará de forma 
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injusta e desarrazoada a participação de um grande 

número de licitantes, quebrando dessa forma a 

isonomia. 

Logo podemos concluir que não se sustenta 

qualquer alegação da municipalidade promotora do certame a despeito de uma 

presunçosa defesa do interesse público. Ocorre que o interesse público não 

pode ser erigido na seara da ilegalidade. Só existe interesse público se for na 

esteira da estrita legalidade.  

Curial informar também que o interesse público 

primário determina a observância das normas e o respeito dos direitos 

fundamentais dos particulares, incluído neste rol o direito desta licitante de 

participar do certame. 

A despeito disso curial lembrá-los novamente das 

determinações contidas na Lei de Licitações: 

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 



 

 
 

 
                                                            

21 

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 nº 12.349, de 

2010) 

Conforme se observa, não existe qualquer 

circunstância fática, e, tampouco, jurídica que corrobore à exigência encartada 

no edital, razão pela qual deverá ser promovida a reforma do instrumento 

convocatório com a exclusão da condição restritiva; bem como outras de igual 

natureza consignadas no edital de licitação), sob pena de violar à 

Constituição Federal e aos princípios norteadores do procedimento 

licitatório. 

Salienta-se ainda que, decerto os nobres servidores 

desta nobre Administração no momento da elaboração do instrumento 

convocatório, buscando atender sua necessidade, hipoteticamente 

concentraram-se apenas na finalidade do objeto de aquisição, e por não 

deterem de conhecimento específico vieram a estipular as exigências ora 

guerreadas.  

Entretanto, tais exigências para maior eficiência e 

efetividade desta aquisição pública carecem de reforma e alteração. 

Com fulcro no acima exposto, cita-se neste 

momento, a ponderada análise do Prof. Luiz Alberto Blanchet: 

“O que a boa Administração exige de seus 

agentes é (...) a utilização de toda a perícia, 

objetividade, prudência, eficiência e critério 

necessários à satisfação de cada  necessidade 

concreta ensejadora de licitação. Não se quer 

com isto dizer que deva ser um gênio 

infalível ou um super-homem, mas ele tem 

absoluta obrigação de utilizar todas as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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qualidades e habilidades humanamente 

possíveis ao homem normal” (Licitação – O 

Edital à Luz da Nova Lei, Curitiba, Juruá, 1994, 

pág. 34). 

Assim, se esta respeitável administração se 

equivocou ao formular o Instrumento Convocatório, data venia, a falha é 

deveras, considerada inevitável dentro das possibilidades normais.  

No entanto, conhecidas as razões apresentadas 

acredita-se que a impugnação aos termos do edital haverá de merecer o 

acolhimento que se espera, ainda que reconheçamos ser mais difícil para o 

agente reconhecer o erro e mais fácil encontrar motivos para manter o seu 

posicionamento. 

Contudo, confia-se que o bom senso da ínclita 

serventia deverá prevalecer. 

Portanto, considerando a todo o acima exposto, 

urge, a desconsideração de tais exigências editalícias, sob pena de 

ofensa à constituição, aos princípios norteadores do procedimento 

licitatório e à jurisprudência pátria. 

3- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS AGENTES PÚBLICOS 

O comportamento contrário aos princípios da 

administração pública importa em atos de improbidade administrativa previstos 

no artigo 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 

No presente caso, ante todo o exposto decerto que 

houve ofensa aos princípios norteadores das licitações (em especial face ao 

óbice criado no certame, o que decerto implicará no afastamento da 

obtenção da proposta mais vantajosa à administração), sendo o caso de se 

falar em responsabilidade. 

Diante disso, configuradas as hipóteses previstas no 

“caput” do art. 11 da Lei de Improbidade  

Administrativa, os responsáveis pelo ato de improbidade estão sujeitos às 

penas de ressarcimento integral do dano; perda da função pública; 

suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; 
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pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 

pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três 

anos nos termo do inciso III, do art. 12 da referida Lei. 

Neste sentido, caso seja mantido o 

errôneo entendimento encartado no edital, não nos restará 

outra saída senão formular denuncia junto a Digníssima 

Promotoria Pública local para a tomada de providências 

cabíveis.  

Outrossim, formularemos denúncia junto 

a Egrégia Casa de Leis dessa Municipalidade para que apure as 

ilegalidades ora verificadas, bem como acionaremos o Egrégio 

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

4- DO PEDIDO 

 

                                            Por derradeiro, ante todo o exposto, a empresa 

P&P COMÉRCIO DE VEÍCULOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP, 

Requer: 

a) Sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a 

correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer 

antijuridicidade que macule o procedimento. Neste sentido e mediante todas as 

justificativas fático-legais e jurisprudenciais apresentadas nesta peça 

impugnatória, deverá: 

a1- Ser excluída a cláusula 6.2.5 - IV  letra “C”  e 

outras de igual teor que porventura foram veiculadas, 

que exige a apresentação de contrato autenticado 

ou de declaração de  concessionária naquilo 

que se refere à assistência técnica, haja vista se 
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tratar de obrigação desarrazoada, irrelevante e 

impertinente que causa restrição no certame, 

notadamente quando se verifica que a garantia e 

assistência técnica, e revisões do objeto é 

regulamentada pelas disposições do CDC, bem como 

poderão ser requeridas pela Municipalidade junto a 

qualquer concessionária da marca, bastando tão 

somente que a licitante informe a mais próxima da 

Contratante de acordo com a Lei Ferrari.. 

 

b) Outrossim, deverá ser franqueado novo prazo de 08 (oito) dias úteis 

para a elaboração das propostas, conforme determina a legislação de regência. 

 
Termos em que, PEDE DEFERIMENTO. 

 
 

Porto Alegre, 17 de julho de 2022. 
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