
  
 

1 | P á g i n a  

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO 

 

Processo administrativo: 080/2020 

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 04/2021 

Objeto: Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro para cobertura de bens 
próprios e de Terceiros, conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 

Impugnante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

 

Trata-se a presente decisão sobre a IMPUGNAÇÃO apresentada pela empresa Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, encaminhada à Pregoeira desta Companhia, a 

qual procedeu a análise e o julgamento nos termos abaixo deduzidos: 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Nos termos do Edital em seu subitem 10.1: “Até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada 

para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, 

na forma eletrônica, através do e-mail selic@ceagesp.gov.br”. 

 

Assim, tendo em vista que a abertura da licitação referente ao Pregão Eletrônico n° 

04/2021 está previsto para o dia 01/03/2021 e considerando que, na contagem de prazos, 

não se computa o dia da abertura, constata-se que o prazo para impugnar o ato 

convocatório do Pregão encerra-se no dia 24/02/2021. 

 

Desse modo, observa-se que a Impugnante encaminhou sua petição, por e-mail, no dia 
24/02/2021, às 16h28, cumprindo o que estabelece o artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019, 
encontrando-se, portanto, TEMPESTIVA.  
 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE 

 

A impugnante, em análise ao instrumento convocatório, identificou suposta ilegalidade que 

ofende o caráter competitivo do certame. 

 

Alega, em síntese, a seguinte irregularidade contida no Edital: 

 

a) No item 8.2.3 – Documentos Relativos à Qualificação Técnica, subitem a1), foi 

exigido que os atestados de capacidade técnica comprovem a execução de 

atividade pertinente e compatível com a  prestação de serviços de seguros, nos 

quais o valor total dos bens assegurados representem 50% (cinquenta por cento) 

dos riscos nomeados pela CEAGESP, ou seja, R$  238.349.304,03 (duzentos e 

trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e quatro reais e três 

centavos).  O valor é extremamente alto e poucas empresas seguradoras 

conseguirão atender tal requisito. 
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Em face da suposta restrição argumentada, a impugnante requer a retificação do Edital, 

nesta questão, todavia, não assiste razão à Impugnante, pelos fundamentos a seguir 

aduzidos.  

 

 

III. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

 

 

Um dos princípios da licitação é a garantia da ampla concorrência, entretanto, tal princípio 

não pode ser tomado isoladamente, antes, deve ser interpretado e sopesado conjuntamente 

com outros importantes princípios, tais como a razoabilidade, proporcionalidade e eficiência 

nas contratações. Sendo assim, não há que se falar em ilegalidade ou alegação da 

existência de cláusula “comprometedora ou restritiva do caráter competitivo”, mas apenas o 

primado pela melhor proposta, e consequente contratação que garanta o atendimento do 

Interesse Público. O objetivo, além de tentar um preço justo é contratar com empresas que 

cumpram o que foi acordado oferecendo um serviço de qualidade, e para tanto, a Cia.,  se 

utilizar de todos os meios disponíveis em Lei para diminuir uma contratação de risco e com 

possível prejuízos. 

 

A Lei de Licitações autoriza a Administração Pública analisar a qualificação técnica dos 

licitantes, com o objetivo de aferir se a empresa dispõem de conhecimento, experiência, 

aparelhamentos técnico e humano e capacidade técnica suficientes para satisfazer o 

contrato a ser celebrado. 

 
O entendimento do TCU estabelece a seguinte orientação: 

“ É indevido exigir número mínimo de atestados de capacidade técnica, bem como a 

fixação de quantitativo mínimo nesses atestados superior a 50% […] dos quantitativos 

dos bens e serviços que se pretende contratar, a não ser que a especificidade do 

objeto o recomende, situação em que os motivos de fato e de direito deverão estar 

devidamente explicitados no processo administrativo da licitação”. Precedentes 

mencionados na decisão: Acórdãos nºs 737/2012, 1.695/2011, 534/2011, 1.557/2009, 

2.143/2007, 1.341/2006, 1.937/2003 e 124/2002, todos do Plenário e 3.157/2004, da 1ª 

Câmara. (TCU, Acórdão nº 1.052/2012, Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU 

de 10.05.2012, Informativo nº 104, período de 16 a 20.04.2012.) 

 

Assim, para a Corte de Contas Federal, a exigência de quantitativos nos atestados deve 

estar limitada às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto, devendo 

guardar proporção com sua dimensão e complexidade, destacando-se que a somatória de 

atestados de capacidade técnica independentemente do período e das empresas se 

públicas ou privadas, perfaçam os valores mínimos estabelecidos no edital, é uma exigência 

perfeitamente possível de ser comprida por empresas com experiência mínima compatível 

com o objeto licitado. 

 

Ainda a  Súmula nº 263 do TCU estabelece alguns limites para a exigência de quantitativos 

nos atestados, para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e 

desde que limitada, simultaneamente às parcelas de maior relevância e valor 
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significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução 

de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo 

essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser 

executado.  

A contratação de seguro apresenta complexidade em relação à outros tipos de serviço, a 

partir do momento em que existe risco da empresa contratada não honrar o compromisso 

assumido, causando prejuízos ainda maiores à Cia., caso ocorra sinistro. 

 

A exigência de percentual de 50% dos valores referente aos bens segurados na Ceagesp 

não é restritiva, mas representa um parâmetro para impedir contratação com empresas 

aventureiras que por ventura não se firmem no mercado de seguro. 

 

Além disso, o quantitativo poderá ser comprovado com o somatório de vários atestados, 

conforme estabelecido no 8.2.3 letra “a.2)” do edital, abaixo transcrito. 

 

“a.2) Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos 

concomitantes para comprovar a capacidade técnica.” 

 

Diante disso, a exigência editalícia sobre o assunto está de acordo com os normativos 

que regem as regras de licitações e não carecendo de retificação. 

 

 

IV – DA DECISÃO 

 

PELO EXPOSTO, presentes os requisitos legais, CONHEÇO da impugnação interposta, por 

estar nas formas da Lei, mas, quanto ao mérito, entendo pela sua IMPROCEDÊNCIA, 

mantendo-se inalterados os termos e condições do Pregão Eletrônico nº 04/2021. 

 

Deste modo, mantém-se a abertura da sessão pública do pregão na data prevista, qual 

seja o dia 01 de março de 2021, às 9h30min. 

 

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Maria Valdirene R.S.Carlos 
PregoeiraP 


