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NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA 

Rodovia Nissan, 1.500, Polo Industrial 

Resende – Rio de Janeiro 

27537-800  

www.nissan.com.br 

 

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 11º 

REGIÃO/MA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 01/2021 

ABERTURA: 03/03/2021 11:00 

 

OBJETO: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de veículos para atender as necessidades do 

serviço de fiscalização da autarquia”.  

 

 Sr (a). Pregoeiro (a),  

 

    A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.104.117/0007-61, com endereço na Rodovia Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, na Cidade de Resende, Estado 

do Rio de Janeiro, doravante denominada NISSAN, por seu procurador infra-assinado, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, apresentar seu PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

referência, nos seguintes termos:  

 

I. INTRODUÇÃO 

 

    A NISSAN teve acesso ao Edital e constatou que, tal como formulada a licitação, 

haverá enorme restrição do universo de ofertantes, por desatendimento a diversos dispositivos das Leis nºs 

10.520/02 e 8.666/93, as quais tem aplicação subsidiária à modalidade de Pregão.  

 

    Tal vício do Edital, se não corrigido tempestivamente, poderá comprometer a 

higidez jurídica do certame, com consequências que certamente alcançarão a paralisação da licitação pelas 

instâncias de controle. A NISSAN pede vênia para sustentar abaixo as razões que fundamentam a presente 

impugnação.  

 

II. TEMPESTIVIDADE  

 

    A licitação em epígrafe tem sua Sessão Pública de Abertura das propostas 

agendada para o dia 03 de março de 2021, às 11:00 min, sendo o prazo e as normas para impugnação 

regulamentados pelo artigo 12 do Decreto nº 3.555/00, nos seguintes termos:  

 

 “Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

pregão.” 
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    Levando-se em conta o prazo estabelecido, bem como considerando que a data 

fixada para abertura das propostas, deve ser a presente impugnação considerada, nestes termos, plenamente 

tempestiva. 

 

III. DOS ESCLARECIMENTOS 

 

DAS REVISÕES – ITEM 01 

 

É texto do edital: “a contratante se obriga a realizar as revisões de manutenções 

periódicas em estabelecimentos credenciados (concessionárias) para que se possa valer de garantia técnica”. 

 

Ocorre que, não restou claro a quantidade de revisões que a Requerente irá 

realizar. Dessa forma há necessidade de um esclarecimento sobre a quantidade de revisões ou ao menos a 

média de quilometragem mensal/anual para ser levantada a quantidade/custo no valor final do veículo, visto que 

as revisões deverão ser feitas a cada 10 (dez) mil quilômetros rodados conforme o programa de manutenções 

preventivas da requerente. 

 

Desde modo, solicita-se esclarecimento sobre 1) a quantidade de revisões a 

serem custeadas pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para ser realizado o cálculo de 

quantidade destas revisões, 2) ainda, sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada em edital, 

qual prevalecerá para as referidas revisões. 

 

DO EMPLACAMENTO – ITEM 01 

 

É texto do edital: “primeiro emplacamento”. 

 

Ocorre que, o texto de edital não restou claro se os custos com emplacamento 

serão arcados pelo órgão solicitante ou pela empresa vencedora do certame. 

 

Sendo assim, solicita-se o esclarecimento se o emplacamento será realizado por 

esta administração ou pela requerente.  

 

DA COR – ITEM 01 

 

Solicita-se o esclarecimento acerca da cor do veículo, uma vez que a mesma 

não consta no edital. 

 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ITEM 01 
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O edital não menciona em nenhum de seus Anexos sobre a dotação 

orçamentária para a aquisição dos veículos.  

  

Diante disso, solicita-se esclarecimento acerca da dotação orçamentária, uma 

vez que não consta no edital, se a verba será municipal, estadual ou federal.  

 

 

IV. DAS CLÁUSULAS IMPUGNADAS  

 

DO MOTOR – ITEM 01 

 

É texto do edital: “motor mínimo de 2.4” 

 

Ocorre que, o veículo que a Requerente pretende apresentar, possui motor de 

2.3 L, bi-turbo diesel c/ intercooler e injeção direta e cilindrada de 2.298.  

 

Levando em consideração que grande maioria dos motores atuais é fabricada 

com materiais mais leves, possuindo sistemas de injeção eletrônicas mais eficientes, e com a utilização de 

turbocompressores, a cilindrada passa a ser um mero detalhe, pois os veículos com menor cilindrada podem ser 

mais muito mais potentes e econômicos do que aqueles que possuem um motor de maior cilindrada. 

 

Nos dias atuais pela simples pesquisa no mercado é possível constatar que 

grande parte das montadoras está abandonando os motores grandes de alta cilindrada para adotar motores de 

menor cilindrada com turbo e injeção direta de combustível, pois são muito mais eficientes do que os motores 

aspirados de maior cilindrada, tanto na questão de potência, quanto no consumo e peso. 

 

Logo, diante das razões arguidas, entendemos que a diferença apresentada é 

irrisória, não devendo ser um motivo para restringir a participação de um licitante, em se tratando de bens tão 

comuns.  

Desde modo, solicita-se a alteração do edital para que passe a constar como 

exigência mínima “motorização 2.3L”.  

 

DO TORQUE – ITEM 01 

 
    É texto do edital: “42,8 kgfm de torque mínimo, 3.500 rpm”. 
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Ocorre que, o veículo a ser apresentado pela requerente possui torque de 41 

kgfm @ 1.500~2.500 rpm.  

 

Cabe informar que o motor oferecido pela requerente entrega seu torque máximo 

em um regime de rotação relativamente baixo, entre 1.500 e 2.500 RPM, o que significa que toda a força está 

disponível nessa faixa de giro proporcionando respostas mais rápidas ao pisar no acelerador. Isso, aliado ao 

câmbio manual de 6 velocidades com escalonamento curto nas marchas mais baixas proporciona um ótimo 

desempenho a picape. 

 

Logo, a diferença da motorização requerida pelo edital e a apresentada é irrisória. 

Sendo assim, entendemos que a diferença apresentada não impacta a ponto de poder restringir a participação de 

um licitante, em se tratando de bens tão comuns.  

 

Deste modo, visando à ampla competitividade no certame, requer- se a alteração 

do edital para “torque mínimo 41 Kgfm - 1.500~2.500 rpm”. 

 

DO PRAZO DE ENTREGA – ITEM 01 

 

                                     É texto do edital: “o prazo de entrega do bem de até 90 (noventa dias), contados 

a partir da assinatura do contrato” 

 

Ocorre que tal exigência impede tanto a Requerente quanto inúmeras 

Montadoras de participar deste certame, tendo em vista que o tempo de montagem final e envio ao 

concessionário ultrapassará esse período, podendo demandar um prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos 

para que o procedimento de aquisição, preparação, transformação, emplacamento, complementação de 

acessórios exigidos em Edital e efetiva entrega dos veículos no órgão demandante. 

 

É fato notório que estamos passando por um momento crítico mundial, o qual 

assim como os demais, nosso país está adotando medidas de isolamento social para evitar o colapso e a 

propagação da contaminação. 

 

As medidas legais que vêm sendo adotadas no mundo e no Brasil (União, 

Estados e Municípios) possuem o objetivo de reduzir o contágio e os gravíssimos efeitos causados pelo novo 

coronavírus (Covid-19), porém os diversos entraves ao comércio mundial têm impactado direta e 

significativamente as atividades empresariais no país. 

 

Sendo assim, há entendimentos doutrinários que a pandemia do coronavírus 

também se enquadra nos conceitos de caso fortuito e força maior previstos em lei, hipóteses em que, mesmo 
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havendo o cumprimento diferenciado da obrigação por uma das partes, esta não responde por eventuais 

inconvenientes causados à outra. Com efeito, a pandemia configura "fato necessário, ou seja, algo superveniente 

e inevitável, fora da programação, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir", nos exatos termos do 

parágrafo único do art. 393, do Código Civil. 

 

 Há relatos como quando ocorreu no passado em meados de 2009, durante a 

epidemia de H1N1, tivemos inúmeros casos no judiciário que teve que ‘flexibilizar” alguns contratos, em vista de 

que tratava-se de um caso inevitável, ou seja, não esperado por ninguém, mas que obviamente afetava a todos, 

por isso justificado e classificado como caso fortuito ou de força maior. 

 

A pandemia deve ser tratada e considerada como um caso extraordinário, o que 

necessita muitas vezes de medidas drásticas e inéditas a que estão sendo submetidas as pessoas físicas e 

jurídicas, pois, a cada dia, novas disposições, normas e regras são editadas pelo Poder Público, surpreendendo 

e afetando diretamente as atividades empresariais e de toda a economia, mas sempre priorizando o bem de 

todos. 

Diante disso, pode se considerar a epidemia, por si só um evento de força maior 

ou caso fortuito, com muitas medidas impostas pelo Poder Público visando combatê-la e que afetam diretamente 

as atividades empresarias, caso, por exemplo, do decreto 46.973/20, do Estado do Rio de Janeiro, com forte 

impacto sobre a circulação de bens e pessoas entre a região metropolitana da capital e o interior do Estado, e 

do recente Decreto determinando o fechamento de divisas do Estado do Rio.1 

 

Deste modo, tendo em vista o a situação e o curto prazo de entrega da 

mercadoria previsto no edital, razão pela qual urge necessário e imprescindível a alteração do mesmo, nos 

termos da Lei n° 8.666/93 e do Decreto n° 5.450/05, para fins de majorar o referido prazo, requer-se a alteração 

do prazo de entrega para de 90 (noventa) dias para 120 (cento e vinte) dias. 

 

VI. DOS REQUERIMENTOS 

 

Por todo o exposto, requer-se:  

a) O recebimento do presente recurso, tendo em vista sua tempestividade;  

b) O esclarecimento sobre 1) a quantidade de revisões a serem custeadas 

pela empresa, ou uma referência da média de quilometragem para ser realizado o cálculo de quantidade destas 

revisões, 2) ainda, sendo a garantia da empresa maior que a garantia solicitada em edital, qual prevalecerá para 

as referidas revisões; 

 
1 https://sindicarga.org.br/sindicarga/2020/03/17/decreto-no-46-973-de-16-de-marco-de-2020-reconhece-a-
situacao-de-emergencia-na-saude-publica-do-estado-do-rio-de-janeiro/ 
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c) O esclarecimento se o emplacamento será realizado por esta 

administração ou pela requerente;  

d) O esclarecimento acerca da cor do veículo, uma vez que a mesma não 

consta no edital;  

e) O esclarecimento acerca da dotação orçamentária, uma vez que não 

consta no edital, se a verba será municipal, estadual ou federal;  

f) A alteração do edital para que passe a constar como exigência mínima 

“motorização 2.3L"; 

g) A alteração do edital para “torque mínimo 41 Kgfm - 1.500~2.500 rpm”; 

h) A alteração do prazo de entrega para de 90 (noventa) dias para 120 

(cento e vinte) dias.  

     

Por fim, aguardando pelas providências cabíveis, bem como pela republicação 

do edital para a nova data, incluindo-se as alterações solicitadas (artigo 21, § 4º da lei nº 8.666/93), coloca-se à 

disposição para esclarecimentos complementares que eventualmente entenderem necessários, por meio do 

endereço eletrônico nissan.licitacoes@conselvan.com ou telefone (41) 3075-4491.  

 

    Termos em que, 

    Espera deferimento. 

    Curitiba/PR, 15 de fevereiro de 2021. 

 

mailto:nissan.licitacoes@conselvan.com

