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CONVITE 001/2019 
EDITAL 001/2019 
PROCESSO 032/2019 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO 
DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE. 

Do Relatório: 

Trata-se de impugnação ao edital n° 001/2019, relativo ao convite n° 
001/2019. encartado no Processo 032/2019 com o objetivo de contratar empresa que forneça 
seguro para alguns veículos da Prefeitura Municipal de Mairinque, conforme descritos no 
anexo I. 

Alega a impugnante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais que o 
anexo I prevê que para os itens 1, 6 e 7 o edital exigiu a cobertura chamada RCO/Deter, 
colando. em suas razões o trecho do edital em que aparecem as exigências. 

Discute que tal exigência não é usual no mercado segurador e que muitas 
seguradoras, a exemplo da impugnante não comercializam esta espécie de seguro. 

Com isto, afirma que o edital restringe a ampla participação. malferindo 

princípios basilares da licitação. Invoca o Art. 8° do Decreto 3555/2000, junta jurisprudência e 

opiniões de doutrinadores e pede, ao final, que seja a exigência removida do edital. 

É o relatório: 

Da Fundamentação:  

Insta. salientar, de início, que o Decreto 3555/2000 em seu Art. 1° prevê que 
sua aplicabilidade se destina "a modalidade de licitação denominada pregão. para a aquisição de 
bens e serviços comuns, no âmbito da União. -  E mais, o parágrafo único do Art. 1° prevê que: 

"subordinam-se ao regime deste Decreto, além dos órgãos da Administração Federal direta, os fundos 
especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União." 

Diante da inaplicabilidade do fundamento jurídico ao caso em estudo, 
rechaçam-se as alegações e pedidos fundamentados neste diploma legal. 

Dirigindo-se ao mérito, no desempenho do mister. cabe algumas 

considerações: 
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Do Juízo de Admissibilidade: 

A presente impugnação foi direcionada à Divisão de Licitações no prazo do 
Art. 41 da Lei 8666/93, não o tendo. contudo, providenciado o protocolo do original no setor 
de Protocolo Geral conforme item 17.2 do edital. 

Contudo, pela simplicidade da matéria e pelo relevante interesse que a 

administração tem no desfecho do presente processo licitatório, responde-o independente do 
cumprimento das formalidades do edital pela impugnante. 

Das Exigências do Edital:  

Primeiramente, há de se salientar que não há qualquer princípio 
constitucional e afeto a administração pública que possa nos fazer ignorar o princípio da 
eficiência. 

Deveras. a administração compra o que precisa. quando precisa, pelo preço 
mais acessível e com a qualidade que atenda às suas necessidades. Isto é eficiência na 
administração pública e em conseguinte nas licitações. 

Superada a fase doutrinária. cumpre-nos destacas que os veículos dos itens 

1, 6 e 7 do anexo I são de grande porte, destinados ao transporte de servidores, munícipes, 

agentes públicos, alunos, cidadãos, pacientes, de acordo com a necessidade das secretarias 
requisitantes. 

O transporte das pessoas não se destina apenas ao âmbito do Município, 
mas trata-se de veículos que serão utilizados para o transporte intermunicipal. interestadual e 
intramunicipal de pessoas e a cobertura exigida satisfaz as exigências de órgãos 
fiscalizadores como a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), vinculada ao 

Ministério dos Transportes e demais portarias Estaduais. no nosso caso DETER e também 
Municipais. 

Ora. a especificação exigida para esta frota de veículos maiores que será 
destinados a viagens fora do Município e até do estado justifica-se em razão da própria 
natureza do objeto licitado, pois, nos termos do art. 5° da circular SUSEP n° 27 de 14 de junho 
de 1984, alterada pela circular SUSEP n° 11 de 11 de abril de 1988, entende-se seguro de 
frota como: "o seguro de um conjunto de 2 (dois) ou mais veículos, contratado na mesma Seguradora" 

buscando-se, assim. com  o agrupamento, além de atender a necessidade de todos os itens 

referidos (1, 6 e 7), a obtenção de preços mais vantajosos à administração, em razão da 
economia de escala. eficiência. racionalização de custos. 

Não há outra finalidade ao exigir a cobertura RCO/Deter do que cumprir, 

atender e observar a legislação pertinente e os órgãos fiscalizadores. lembrando ainda que 
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rdo: 

arfa Ed 
rocuradora 	idica 

OAB/SP 178.633 

arai 
Município 

não haveria possibilidade de fazer o uso integral do veículo, para os fins a que se destinaria 
sem a cobertura de seguro que exigiu. 

Em simples pesquisa realizada em sítios da internet (rede mundial de 

computadores) pode se constatar que várias empresas comercializam os seguros pretendidos 
pela administração pública e, em não sendo uma das modalidades hoje comercializadas pela 
impugnante. nada obsta que o faça, sendo mera opção sua de mercado ofertar ou não o 

produto. 

Não há, pois, fundamento legal ou objetivo em relação aos argumentos 

trazidos pela impugnante. 

Pelo exposto acima, decido pela REJEIÇÃO da impugnação, mantendo-se 

o edital sem modificações. Publique-se. 

Mairinque/SP, 19 de fevereiro de 2019. 

1,14,2,1 	(é,  v7 hct-v7/44) 
Denise Milchert Lambiazzi 
Presidente da Comissão de 
Julgamento de Licitações 
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