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REF.: Recurso Interposto pc/a empresa KO1 COMERCJO DE 
VEICULOS E PEAS LTDA face ao am quo declarou a 
empresa TOYOTA DO BRASIL LTDI4 vencedora do Pregão 
Presencial 0112019 - Processo LicitatOrio no 0112019 - 
Processo Administrativo no 00512019 - que versa sabre a 
cornpra/aquisiçtio de urn veiculo sedan zero quilarnetro, 
ano/rnode/o 2019, motorfiex, corn potOncia de no minima 153 
cavalos 4 portas capacidade para cinco passageiros 

1. Os autos do Processo Licitatório n° 01/2019 - PregAo Presencial n° 01/2019 - Processo 
Adrnirnstrativo n° 005/2019 - quo versa sobre a compra/aquisiçAo pela Câmara 
Municipal de JardinOpolis/SP, de urn veiculo sedan zero quilómetro, ano/modelo 2019, 
motor flex, corn potência de no mrnimo 153 cavalos, 4 portas, capacidade para cinco 
passageiros, foi enviado a esta Procuradona Juridica para parecer, em razào do Recurso 
Interposto pela empresa KOl COMERC1O DE VEICULOS E PEAS LTDA face ao 
ato que declarou a empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA vencedora na fase de 
ahertura dos envelopes n° 1 "Proposta de Preços" e que decidiu pela adjudicaçäo do 
objeto a rnesrna (FIs. 106— 1-JistOrico do Preg&o - lances/item; FIs. 107— Ala de reuniflo de aberiura ejulgamento do 
processo licitatorio que declarou vencedora a empresa Toyota do Brasil corn o valor de R$ 102.815,55; PLc. 142— Ata do 
Reuniâo do Cornistho de Ltcttaçdo que decidtu pc/a adjudicacêo do objeto a empresa Toyota do Brasil Ltda - corn bnterposiçdo 
de recurso pela empresa K01 COMERCI) DE VEICUWS B PEçAS LTDA,L- - 

2 Conforme se venfica da ala de fis 142, ao interpor son recurso a empresa KOl 
COMERCIO DE VEICULOS B PEcAS LTDA alegou gue a licitante vencedora, 
Toyota do Brasil Ltda., desatendeu a exigência minima de potência do velculo em 
relacão ao tipo de combustivel - pasolina Apresentou razöes recursais as fis 
164/165, intruidas as fis. 166/172 corn cópias de urn manual do proprietário do 
veiculo Corolla XEI oferecido pela Toyota do Brasil Ltda, e com cálculo de converso 
de Quilowatts em Cavalos-força a fis.173/174. 

Aduziu em a recorrente em suns razOes recursais que o edital do pregAo em seu 
preambulo/primeiro paragrafo foi muito claro em dizer o hem ofertado teria que 
atender na Integra as exigências do Anexo I, e que a recorrida não atendeu o quesito de 
potência minima all exigida, qual seja, poténcia "entre 153 cv (A) 150 cv (G)'. Que a 
recorrida Toyota apenas colocou em sua proposta 154ev aleool/gasolina sem exp!iear a 
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diferença potencial do veiculo, ornitindo a veracidade de sua potência; Sustentou que o 
veiculo oferecido pela recorrida tern ern seu manual na parte de especificaçOes têcnicas 
(mndice 10) página 522/523 o seguinte informe: Potência maxima = corn gasolina 105 
kw - que seria equivalente a 140,81 HP/CV; corn álcool 113 kw - equivalente a 
151,54 HP/CV. 

Solicitou por firn que seu recurso fosse acatado para declara-la vencedora do certame. 

3. A empresa TOYOTA DO BRASIL LTDA foi devidarnente intimada para, caso 
desejasse, apresentar contra-razOes ao recurso, tanto por e-mail (fis 179) quanto pela 
imprensa oficial (fis 181), quedando-se inerte, conforme certidäo de fis 182 

4. Easintese. 

Passo aoparecer. 

5. Do páreccr. 

Conforme se verifica dos autos, versa a presente licitaçào, na modandade Pregao 
Presencial no 01/2019 - tipo Menor Preço - sobre a compralaquisiçao pela Câmara 
Municipal de JardinOpolis/SP, de urn velculo sedan zero quilOrnetro, ano/modelo 2019, 
motor flex, potência de no mInirno 153 cavalos, 4 portas, capacidade para cinco 
passageiros; 

0 edital corn sons anexos se encontram as fls 28/62, e consta expressamente do seu 
preâmbülo -. fis. 29, e da descriçâo do objeto as fis. 30, item 2 e subitem 2.1 1  a 
abertura do processo achninistrativo/licitatório objetivado: 

PASSA GEIROS de acordo corn as con dIç'Jes estabelecMas node 

EjftaI, sews Anexos e conlonne egpecificaqies e condlçôes contidas 

no tea'n,o do Relednda (A NERO I) e Flanilha de Custo (ANEXO VII) 

quefazern porte Intesrantedopresente Editci". 
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As fIs. 32 dos autos é possIvel ver que o item 6 do Edital trata do Envelope n.° 1 
"Proposta Comercial"; Dentre os seus subitens destacamos trés, quais sejam 6.1, 6.1.5 
e 6.1.11, Os quais determinarn que a proposta comercial deve conter especificaçào clara 
e objetiva do veiculo, indieando sua marca e modelo; corn apresentaçâo de catalogo 
on manual de instruçào corn a ficha técnica, bern corno, todos os acessórios 
solicitados. 

o Anexo I - Termo Referéncia, se encontra a fis. 43/47, e de fato consta das 
especificaçOes e eondiçôes itemlsubitem 3 e 3.1 (fis. 43), exigência de potêucia "entre 
153 e (A) 150 c (G) 5200 rpm e 155 cv(A) 150 c (G) a 6300 rpm". 

Pois bern. 

Analisando a proposta apresentada pela recornda, Toyota do Brasil Ltda, que se 
encontra as fis 110/126, observamos que a descriçao do veiculo de fls 111 rnforma 
"Poténcia de 153,6 CV - 16 v", sendo que o docurnento apresentado por ela as fis 114, 
an tratar das especificacOes técmcas, descreve a poténcia do veiculo ofertado (ev/rpm) 
como "153,6/5800 (abastecido 100% corn etanol)". Assim, verifica-se que a proposta 
foi omissa corn relaeäo a notência corn & combustivel gasolina, exivda também no 
Anexo I - Termo de Referenda - item/subitem 3 e 3.1 1s.43 - exigéncia de aoléncia enire 153 

cv (4) IIQflLG 5200 rpm a 155 cv (A) 150 cv (C)) a 6300 rpm). 

E a cOpia do • manual do veieulo Corolla XEi juntado pela recorrente as Ils. 166/172, 
não irnnunado Dclii recorrida, oue alias nern apresentou contra-razOes, descreve a 
potência do vèIoulo Corolla XE corn gasolina 105 kw e corn ákool 113 kw, o que 
segundo o conversäo Quilowatts em Cavalos-força apresentado as fis. 173/174, 
também nAo irnpugnada pela recorrida,resulta em 140,81 e 151,54 Cavalos-forç, 
respectivamente, poténcia inferior A exigida pelo Anexo I - Termo de Referéneia - que 
integrou o Edital. 

Além disso, observo que o documento de fls. 21 contém a cotação de urn velculo 
idêntico ao ofertado pela recorrida, e ali tambérn consta que corn o combustivel 
gasolina a poténcia do veIculo Corolla XEi é inferior àguela exigida pelo edital e 
seus anexos (especialmente no Termo de Referéncia - Anexo I). A informaçào contida 
no docurnento de fis. 216 de que a potência do velculo correspondente a 143ev Para 
o combustivel gasolina, o que reforça as alegaçOes da recorrente. 
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Assim, concluimos que de fato a recorrida desatendeu a exigéncia relativa a potência 
do veiculo constante do item/subitem 3 e 3.1 do Termo de Referéncia - Anexo I, que 
era parte integrante do Edital (fls.43 - potëncia "entre 153 cv (A) 150 cv (G) 5200 rpm e 155 cv (A) 150 cv (G) a 

6300 rpm"). 

E o artigo 41 da Lei 8666/93 determina que: 

Art 41 A Adrnznistraçao nüo node descumprir as normas e 
cond,çOes do edital, ao qual se ac/ia estrilamente vinculada 

6. Conclusäo do Parecer: 

Dessa forma, considerando o que foi exposto e em especial o disposto no artigo 
41 da Lei 8666/93, o qual determrna que "A Adinrnzstraçâo nao pode 
descuinprir as norinas e condiçöes do edital, ao qAul se ac/ia estritamente 
vinculada", e considerando que o Termo de Referência - Anexo I - exigiu velculo 
corn poténcia "en/re 153 cv (A) 150 cv (G) 5200 rpm e 155 cv (A) 150 cv (G) a 6300 
rpm ", nosso parecer é o seguinte: 

Al A empresa Toyota do Brasil Ltda, em nosso entendimento, não atendeu ao requisito 
item exigido no Anexo I - Termo Referéncia, itcm/subitem 3 e 3 1, que versa sobre 
a exigência de potência "entre 153 cv (A) 150 cv (G) 5200 rpm e 155 cv (A) jfifl 
cv(G)i6300rpm"; 

Que o recurso mterposto pela empresa KOI COMERCIO DE VEICULOS B 
PEAS LTDA face ao ato que declarou a empreèa TOYOTA DO BRASIL LTDA 
vencedora do certame, deve ser acoihido, pan, via JuIzo de retrataçAo, reformar a 
decisäo de fis. 107 e assim declarar a empresa Toyota do Brasil Ltda 
desciassificada por descumprimento ao requisito contido no Anexo I - Termo 
Referência (que integra o edital) itemlsubitem 3 e 3.1, que exigiu velculo corn 
potência "en/re 153 cv (A) 150 cv (G) 5200 rpm e 155 cv (A) 150 cv (42) a 6300 
rpm ", e, para consequentemente anular/tornar sem efeito a adjudicação de fis. 142. 
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) 
Pan que se reclassifique/classifique a(s) empresa(s) na seguinte ordem: Primeiro 
lugar - vencedora: KOl COMERCIO DE VEICULOS E PEAS LTDA; 

ifi E que seja fixada nova data e horário para o prosseguimento do processo licitatório 
em seus ulteriores termos. 

Este 6 o meu parecer sub judice da comissão, Pregoeira e Equipe de apoio, e 
Presidêneia da Câmara Municipal de JardrnOpolis/SP 

Jardm6polis,M74 Junho de 2019 

JOSE P ULO RIBEIRO 
Procurador Juridice do Legislative 

OAB/SP 124.597 


