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PARECER JURÍDICO 

 

I - OBJETO DE ANÁLISE: 

Foi solicitado parecer jurídico acerca dos recursos formulados pela empresa Nissan 

do Brasil Automóveis Ltda- referentes ao Edital do Processo Licitatório n. 19/2022. 

O Processo Licitatório tem como objeto pregão eletrônico com validade de 12 

(doze) meses, para aquisição veículo automotor caminhonete pick-up cabine dupla e kit pick-up para 

combate a incêndio florestal com tanque rígido de 500 litros e armário de ferramentas. 

A impugnação é tempestiva, e em suma o requerente pugnam pela modificação do 

Edital em suma pelo esclarecimento quanto a dotação orçamentária, preço máximo do Item e 

algumas  exigências especifica quanto a descrição do veículo. 

II- DO MÉRITO 

Quanto ao valor do item e da dotação orçamentária: 

Sugere-se que todos os editais constem o valor do Item e a dotação orçamentária, 

razão pela qual deve ser alterado neste ponto o edital. 

Quanto as especificações técnicas: 

Da cor:  

Consta do Termo de Referência:  

“1.2. Cor predominante: 
1.2.1. Vermelho (Deverá ser vermelho sólido de fábrica na cor do pantone 186C). 
Caso a solicitante não possua o vermelho equivalente ao pantone solicitado, deverá 
solicitar aprovação prévia da sua cor através do envio de prospecto, laudo, ou outro 
documento padrão adequado que demonstre a cor sugerida, após a fase competitiva 
da licitação, caso a licitante opte por essa opção. Caso a cor original de fábrica 
sugerida pelo licitante não seja aceita pelo responsável pela análise, por diferenciar-
se da cor padrão do CBMSC, esta não poderá optar por seguir no certame. O veículo 
deverá vir com as plotagens conforme preconizado no Manual de Sinalização da 
Frota do CBMSC: 
https://drive.google.com/file/d/1QyqRxAUMdoLOhdtIS2cxa8QIn8NgF8VW/view 
Os adesivos a serem utilizados devem ser refletivos inclusive os símbolos em 
impressão digital resistente resistente às intempéries”. 

 

Ou seja, o Termo de Referência é claro, neste sentido. Caso a vencedora não 

possua o vermelho equivalente ao solicitado, deverá solicitar aprovação prévia da sua cor.  

Razão pela qual, entende que o Termo de Referência não necessita de alteração. 

Dos estribos laterais  

https://drive.google.com/file/d/1QyqRxAUMdoLOhdtIS2cxa8QIn8NgF8VW/view


 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA 
ASSESSORIA JURÍDICA 

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 

 

 

 

2 
 

 

Considerando que determinados veículos possuem estribos laterais de série, 

entende-se que poderão ser aceitos, devendo-se constar no Termo de Referência nesse ponto. 

Do controle de velocidade: 

O controle de velocidade é um item que quando acionado, ele mantém 

a velocidade do veículo, em retas, subidas e descidas. Por  meio de teclas no volante, o motorista 

pode programar a velocidade e também a distância que quer manter do veículo à frente.  

O piloto automático serve para manter uma velocidade constante do veículo 

(selecionada pelo motorista) sem precisar pisar no pedal do acelerador. Dessa forma, o automóvel 

não ultrapassa o limite de velocidade escolhido pelo condutor. 

Considerando que se trata de um item opcional no veículo, sugere-se a exclusão do 

item no Termo de Referência.  

Do prazo de entrega: 

Considerando a atual situação vivida mundialmente, em que alterou 

consideravelmente prazos de entrega, havendo flexibilizações em todas as áreas, entende-se 

plausível a concessão do prazo  de 180 (cento e oitenta) dias para entrega do veículo. 

Desta forma, sugere-se a alteração do prazo de entrega para 180 (cento e oitenta) 

dias, e consequentemente a alteração do prazo para entrega do item 2 do Termo de Referência. 

Desta forma, manifesta-se pelo provimento parcial da impugnação. 

III- CONCLUSÃO 

Em face ao exposto, opina pelo PROVIMENTO PARCIAL das impugnações, 

modificando-se parcialmente o Edital do Processo Licitatório n. 19/2022. 

Salvo melhor juízo é o parecer.  

Ponte Serrada, 25 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Andre Luiz Panizzi 
OAB/SC 23.051 
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