
  

 

 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

 

 

SETOR DE LICITAÇÃO 

 

Trata-se de resposta frente ao Recurso Administrativo Interposto pela 

empresa LC TRADE & CONSULTING DO BRASIL LTDA,  referente ao processo 

nº 27/2018, Modalidade Pregão Presencial nº 14/2018. 

 

Síntese dos motivos que sustentam o presente recurso 

 

Mencionou a referida empresa que: “...o agente público fez publicar edital na 

modalidade de Pregão Presencial nº 14/2018, onde o objeto é a aquisição de ambulância tipo A 

– Simples Remoção Tipo Furgão, para atendimento aos pacientes do município de Bandeirante. 

Que ao analisar o edital deparou-se com exigência excessiva ao ponto de restringir a 

competividade no certame licitatório, descrevendo e impugnado o item 2.3 do edital...”. 

 

DO MÉRITO 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa LC TRADE & 

CONSULTING DO BRASIL LTDA,  aduzindo em suma que o item 2.3 do certame 

licitatório fere a livre concorrência restringindo o caráter competitivo das 

licitações, requerendo por fim, que seja suprimido do edital a exigência do item 

2.3. 

Consta no edital nas condições para participação e procedimentos que: 

“2.3: não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação ou participar 

do contrato dele decorrente as empresas constituídas em consórcio, pessoas 

físicas e as empresas sem concessão de comercialização fornecida pelo 



fabricante do veículo, nos termos do artigo 1º da Lei 6.729/79(Lei Ferrari) para 

atendimento da exigência de fornecimento de veículo novo, zero quilômetro”. 

 

Após detida análise da matéria impugnada, e das leis e princípios que 

regem a matéria, cumpre ressaltar que o objeto da presente licitação é a 

aquisição de ambulância tipo A – Simples Remoção Tipo furgão, para 

atendimento aos pacientes do município de Bandeirante.  

 

Dessa forma as alegações da impugnante não encontra guarida vez que  

apenas fabricante e concessionárias autorizadas poderão comercializar veículos 

zero quilometro, estando correto o item descrito no edital. 

 

Tem-se do artigo 1º da Lei nº 6.729/79, e artigo 12, in verbis: 

 

 “Art . 1º:  A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-

se-á através de concessão comercial entre produtores e distribuidores 

disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela 

previstas e disposições contratuais.  

 

Art . 12. O concessionário só poderá realizar a venda de veículos 

automotores novos diretamente a consumidor, vedada a comercialização para 

fins de revenda.  

 

Assim, entendemos por veículos “zero km”, os automóveis antes de seu 

registro e licenciamento vendidos por uma concessionária autorizada pelo 

fabricante ou pelo próprio fabricante, conforme legislação vigente.  

 

Ainda tem-se como veículo novo, zero quilometro, aquele adquirido 

através de fabricante/montadora, concessionária ou revendedor autorizado, 

sujeito as regras impostas pelo CTB. 

 

Logo, o primeiro emplacamento dar-se-á, pela aquisição do veículo junto 

ao fabricante ou junto a concessionária, pois caso contrário acredita-se estar 

adquirindo um veículo seminovo, até porque a de se ater a questão tributária que 

após a venda de veículo novo deverá ser emitida nota fiscal diretamente em favor 

da administração pública.   

 



Ainda por mais que mencione a impugnante sobre o artigo 15 da Lei 

6729/79, destaca-se que até o presente momento não houve juntada de qualquer 

comprovação de que é concedente. 

 

De tal modo, a de se seguir o elencado no edital, mantendo-se o descrito 

no item 2.3, o qual prevê as condições de participação para compra de uma 

ambulância zero quilometro. 

 

 

De tal modo, em observância aos princípios constitucionais que regem o 

direito administrativo, principalmente a moralidade e legalidade, manifesta-se 

esta assessoria jurídica para receber o recurso e a ele negar-lhe acolhimento, 

com a consequente negativa dos pedidos, opinando para que seja mantido o 

edital nos exatos termos em que fora publicado. 

 

 

Bandeirante – SC., 30 de maio de 2018. 

 

NADIA DREON FARIAS ZANATTA 

Assessora Jurídica 

 


