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Convite n° 008/2018 
Referência: Edital do Convite n° 008/2018 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO DOS VEÍCULOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
Recorrente: GENTE SEGURADORA S.A 

DECISÃO  
JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

1. Da admissibilidade do Recurso 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa GENTE SEGURADORA 
S.A, contra decisão lavrada pela Comissão Permanente de Licitação, exarada na Ata da 
Sessão Pública ocorrida em 05/11/2018, que classificou a PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS como primeira colocada no certame, com 
fundamento de que deveria ter sido desclassificada pela Comissão, pois sua proposta não 
apresentou os valores relativos às franquias dos veículos segurados. 

Preliminarmente, verifica-se a tempestividade do recurso, pois interposto no dia 
07/11/2018, conforme prevê o item 16.2 do edital e art. 109, §6° da Lei Federal n° 
8.666/1993. 

No que tange à regularidade do recurso, o mesmo foi direcionado à Presidente da 
Comissão de Licitação, bem como está instruído com a fundamentação e pedido de 
reforma da decisão de classificação, estando conforme as disposições legais, motivo pelo 
qual foi recebido com efeito suspensivo. 

2. Das razões da recorrente 

Pugna a GENTE SEGURADORA S.A que o item 6.1.2 exige que "a proposta deverá ser 
apresentada com todas as despesas diretas ou indiretamente relacionados com a prestação 
do serviço, as franquias dos veículos deveriam constar na proposta.".  

Ademais, afirma que "o valor da franquia é de caráter imprescindível para a precificação 
dos itens, e que deve ser de conhecimento deste Município, assim como todos os outros 
custos e valores que são utilizados para a base de cálculo da proposta." 

.1) 
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Por fim pede: 

"a) Receber e processar os presentes RECURSO ADMINISTRATIVO, eis que tempestivo 
e na forma da Lei; 

b) O pleno acatamento às razões expostas, requerendo, respeitosamente, se digne esta 
Douta Comissão Julgadora, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reconsiderando a 
equivocada decisão "a quo" proferida, que classificou a recorrida, PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para a licitação — Convite n° 008/2018, 
desfazendo o equivocado ato administrativo, de forma a toma-la definitivamente 
DESCLASSIFICADA, já que apresentou a proposta em desacordo com o edital; 

c) Na hipótese de não reconsideração da decisão, requer o encaminhamento das anexas 
razões à autoridade superior, a fim de decidir em última instância administrativa." 

3. Da análise do mérito 

As razões apresentadas pela Recorrente são suficientes para embasar a reforma da decisão 
de classificação da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
conforme se demonstrará adiante. 

Primeiramente, importante transcrever o item 6.1.2, que baseia a argumentação da 
Recorrente da não observância aos ditames do edital: 

6.1.2 - Nos preços deverão estar incluídos, além dos lucros todas as 
despesas de custos como, por exemplo materiais, mão de obra, 
equipamentos, transportes, cargas, encargos sociais e trabalhistas, 
custos e beneficios, tributos e quaisquer outras despesas diretas ou 
indiretamente relacionadas com a prestação do serviço. 

Da leitura, verifica-se que o texto é iniciado com "Nos preços deverão estar incluídos...", 
sendo o vocábulo "incluído" sinônimo de inserido, dentro, incorporado, englobado. 

Ou seja, a intenção desta regra é estabelecer que o preço apresentado na proposta deve ser 
suficiente para remunerar a licitante de tudo que possa estar relacionado ao custo do 
serviço, não determinar que a licitante tenha que demonstrar a composição do custo na 
apresentação da proposta. 

Todavia, a Administração Pública está vinculada a determinados princípios, dentre eles, o 
princípio da publicidade que estipula que os atos administrativos devem ser conhecidos por 
qualquer interessado, a fim de garantir "as faculdade de participação e de fiscalização dos 
atos da licitação."' 

'Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13. ed., São Paulo: Dialética, 2009, 
p. 74; 



Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamar tine Navarro, n.' 514 Centro 

Mairinque-SP Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 Fax (11) 4718-2764 
CNPJ 45.944 428/0001-20 

	
www.mairinque.sp gov.br 

Neste sentido, não pode a Administração efetuar contrato sem conhecimento de despesa 
substancial relacionada ao contrato, ainda que o edital tenha solicitado no item 6.1.1 o 
preço total para a cobertura dos veículos. Em função disso, a maioria dos órgãos públicos 
publicam no corpo do edital valor máximo da franquia a ser respeitado pelas licitantes em 
suas propostas, a fim de atender o princípio da publicidade. 

2.4.7.1 	A franquia considerada é a obrigatória, devendo ser 
observados os itens a seguir: 
2.4.7.1.1 	A franquia não deverá ser objeto de classificação das 
propostas, que serão avaliadas exclusivamente em função dos 
preços propostos (prêmio). 
2.4.7.1.2 Os valores das franquias deverão constar 
obrigatoriamente nas propostas e na apólice, não devendo exceder 
o limite máximo de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 
devendo, para isso, serem consideradas as informações e detalhes 
constantes do Anexo III, podendo ser ofertada, de acordo com 
análise por veículos e seus devidos bônus, franquias de valores 
menores. 
2.4.7.1.3 	Os 	valores 	de 	franquias 	considerados 
especificamente para ocorrência de sinistros com substituições 
unicamente de itens como para-brisas frontais, retrovisores, faróis 
e lanternas não deverá exceder o limite máximo de R$ 100,00 (cem 
reais), não sendo cumulativas com a franquia de que trata o item 
2.4.7.1 destas Especificações Técnicas. 
2.4.7.1.3.1 A franquia de que trata este item será aplicada de 
acordo com a quantidade de peças sinistradas. Assim, por 
exemplo, se houver a quebra simultânea de um farol e uma 
lanterna, será cobrada uma franquia para o farol e outra para a 
lanterna. 
2.4.7.1.4 	Em havendo sinistro com a necessidade específica de 
substituição de vidros laterais e traseiros, troca de lente de 
retrovisores e reparo em trincas de para-brisas, a CONTRATADA 
não cobrará franquia para esses serviços. 
2.4.7.1.5 	Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor 
referente à franquia deverá ser pago pelo TCU, prioritariamente, à 
concessionária/oficina que promover o conserto do veículo. Caso 
a concessionária/oficina não esteja com sua documentação 
relativa ao Fisco, à Seguridade Social e ao FGTS regular, o 
pagamento da franquia deverá ser efetuado à seguradora emitente 
da apólice, que se responsabilizará pelo repasse. 
2.4.7.1.6 	Não haverá cobrança de franquia em caso de 
Indenização Integral ou danos causados por incêndio, queda de 
raio e/ou explosão. (Pregão Eletrônico n° 81/2016 — TCU) 

Ainda que o critério de julgamento não possa levar em consideração o valor da franquia, o 
edital do Convite n° 008/2018 não atende o interesse público ao deixar de estipular limite 
para o pagamento da franquia, cuja ciência desta falha se deu exclusivamente mediante a 
manifestação da Recorrente, motivo pelo qual deve ser revogado por completo o certame e 
eventualmente reaberto, como prevê o artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93: 
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Procuradora Jurídica do Município 
OAB/SP 178.633 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

Outrossim, verifica-se que a portaria n° 336/2017, nomeou os membros da Comissão 
Permanente de Licitações em 26 de setembro de 2017 e que este mister tem duração de um 
ano, a teor do Art. 51, § 4° da Lei 8.666/93, sendo certo que a investidura expirou um mês 
antes da realização do certame, o que demonstra a necessidade imperiosa de revogação 
deste e eventual realização de outro, após a recomposição da Comissão. 

4. Decisão 

Ante ao todo exposto, conheço do recurso, ACOLHENDO as razões do recurso 
apresentado pela GENTE SEGURADORA S.A, no tocante à necessidade publicidade dos 
valores referentes às franquias. Deixo, contudo de desclassificar a PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e REVOGO o certame, por ter sido promovido 
por Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 336/2017, com investidura 
expirada em 24 de setembro de 2018, conforme Art. 51, § 4° da Lei 8.666/93 e encaminho 
o presente recurso para apreciação de Autoridade Competente, a saber, o Sr. Prefeito do 
Município de Mairinque, nos termos do artigo 109, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, para 
que ratifique a presente decisão ou decida ao contrário, indicando as razões para tanto. 

Mairinque, 12 de novembro de 2018. 

Priscila S. e ouz Machado 
Presidente da Co ssão P 	anente de Licitação 

De acordo, 
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Ao 

Sr.Prefeito 

Ref.: Convite n° 008/2018 — Contratação de empresa para 

seguro dos veículos da Prefeitura Municipal de Mairinque.  

Conforme parecer jurídico exarado em resposta ao 

Recurso apresentado pela GENTE SEGURADORA S.A, optou-se 

pela REVOGAÇÃO do Convite n° 008/2018, visto o edital não 

ter estipulado valor máximo para franquia, bem como a 

portaria de nomeação da Comissão Permanente estar expirada 

no momento da realização do certame. 

Posto isto, solicito AUTORIZAÇÃO de Vossa Excelência para 

proceder à REVOGAÇÃO do Convite n° 008/2018. 

Mairinque, 14 de novembro de 2018. • 

 

Priscila S. 	Sou Maóhado 
Secretária Munic4a1 	Administração 



lo 	xa 
ef 

Ovi ni 

Prefeitura Municipal de Mairinque 
Avenida Lamartine Navarro, n.° 514 Centro 
Mairinque-SP 
	

Fone (11) 4718-8644 
CEP 18120-000 
	

Fax (11) 4718-2764 
CNPJ 45.944.428/0001-20 

	 www.mairinque.sp.gov.br  

À 

Secretaria Municipal de Administração 

Ref.: Convite n° 008/2018 - Contratação de empresa para 

se• ro dos veículos da Prefeitura Munici•al de Mairin e. 

Diante das informações que constam neste 

procedimento, AUTORIZO a REVOGAÇÃO do Convite n° 008/2018, 

incumbindo Vossa Senhoria a providenciar o que for 

necessário. 

• 
Mairinque, 14 2 e novembro de 2018. 
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