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IMPUGNAÇÃO  
AO EDITAL DE PREGÃO N° 004/2019 PROCESSO LICITATÓRIO 

 N° 05/2019 SENAI/DR-TO  
 

A Comissão permanente de Licitações do Serviço Social do Comércio – SENAI/DR-TO - Ref.: PREGÃO N° 

004/2019 

 

Sollievo Assessoria & Corretagem de Seguros LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 

sob nº 09.52.227/0001-00, sede na Rua Affonso Baroni, 69, na cidade de Curitiba – PR, por seu representante 

legal infra assinado, vem, com fulcro no Item 11. DOS RECURSOS do presente ato convocatório, em tempo 

hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de: 

 
I M P U G N A R  

 

Os termos do Edital em referência, que adiante específica, o que faz na conformidade seguinte: 

I – DOS FATOS 
 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo Edital, 
conforme documento junto. 
 

                   Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com a 

exigência formulada no item nº. 21. CONSIDERAÇÕES FINAIS que vem assim redacionada:  

 

1 - COMUNICAÇÃO E OBJETO 

21.1. A CONTRATADA deverá declarar o nome de representante/corretor credenciado 

junto a cidade sede deste Regional (Palmas/TO), telefone e número do CNPJ/CPF, após 

a assinatura do contrato. 

 

Sucede que, tal exigência é absolutamente ilegal, pois afronta às normas que regem o procedimento licitatório, 

como à frente será demonstrado 
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II – DA ILEGALIDADE  
 

De acordo com o Regulamento de Licitações e contratos do SENAI/DR promovidas pela Resolução nº 
473/2011 do Conselho Nacional da entidade em seu CAPITULO I – “DOS PRINCIPIOS “. 
 
 
Art 1° As contratações de obras, serviços, compras e alienações do SENAI serão necessariamente 
precedidas de licitação obedecidas as disposições deste Regulamento.  
 
Art 2° A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o SENAI e será processada e julgada 
em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se critérios que frustrem seu caráter competitivo.  
 
Art 3° A licitação não será sigilosa, sendo acessíveis ao publico os atos de seu procedimento, salvo quanto 
ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura.  
 
 

Ora, na medida que o indigitado item do Edital está a exigir no 21. CONSIDERAÇÕES FINAIS “(c) 
21.1. A CONTRATADA deverá declarar o nome de representante/corretor credenciado junto a cidade sede 
deste Regional (Palmas/TO), telefone e número do CNPJ/CPF, após a assinatura do contrato. 
 
Não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita consigna cláusula manifestamente 
comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação. 
 
“Qualquer restrição em relação ao objeto da licitação deve ter como fundamento razões aptas a justificarem 

que a finalidade e o interesse público reclamam por tal exigência de forma irremediável. Sem tal justificativa 

a restrição deve ser tomada por ilegal (art. 3º, § 1º, inc. I)..” “Direcionar o edital de uma compra com as 

características de determinado conjunto de fornecedores não tem nenhuma convergência com o trabalho de 

especificar corretamente o objeto pretendido para um determinado processo de licitação.” - conforme 

entendimento do TCU no Acórdão 641/2004 – Plenário.” 

 
O Objeto ora licitado, trata de prestação de seguro de vida em grupo, e é de conhecimento de todos, que 

este tipo de prestação de serviço não requer a presença física, ou seja, o licitante vencedor poderá prestar 

atendimento aos segurados desde de que tenha pessoal treinado e capacitado para tal, e que possua 

central de atendimento disponível 24 HS, bem como, que seja disponibilizado mais de um canal de 

atendimento ao segurado de acordo com as regras do contrato e com as regras impostas pela SUSEP, e 
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com toda agilidade e respeito que merece o segurado, ou seja, a exigência ora atacada está apenas a 

impedir a participação de mais empresas Seguradoras no certame. 

Como se não bastasse, o item objurgado, fere igualmente o princípio da isonomia consagrado no inc. I, 

do art. 5º, da Constituição Federal 

Trata-se de uma restrição GEOGRÁFICA. Há dois pontos a serem analisados, o da restrição ao caráter 

competitivo e a real necessidade da localização para a execução satisfatória do contrato: 

1) §   É vedado aos agentes públicos: 
 
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato; (Grifo nosso) 
 
Veja manifestações quanto a restrição do universo dos participantes: 
 

• TCU: 
 

 
TCU – Acórdão 2079/2005 – 1ª Câmara – “9.3.1. abstenha-se de incluir nos instrumentos 
convocatórios condições não justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitações, em 
atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n° 8.666/93;”. 
 
TCU – Decisão 369/1999 – Plenário – “8.2.6 abstenha-se de impor, em futuros editais de licitações, 
restrições ao caráter competitivo do certame e que limitem a participação de empresas capazes de fornecer 
o objeto buscado pela Administração Pública, consoante reza o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.666/93; 
 
TCU- Acórdão 1580/2005 – 1ª Câmara – “Observe o § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei 8.666/1993, de forma a 
adequadamente justificar a inclusão de cláusulas editalícias que possam restringir o universo de licitantes.” 
 

• Bittencourt (2002, p. 17) leciona: 

 

O ato convocatório deve estabelecer, portanto, regras para o certame, respeitando as exigências necessárias 
para assegurar a proposta mais vantajosa, sendo inválidas todas que maculem o caráter competitivo da 
licitação, uma vez que, nos casos de competição inviável, há a autorização legal de contratação direta. 
(BITTENCOURT, Sidney. Licitação passo a passo. 4ª ed. atualizada e ampliada. 
Rio de Janeiro: Temas & idéias Editora, 2002) 
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• Marçal Justen Filho: 

“O ato convocatório tem de estabelecer as regras necessárias para seleção da proposta vantajosa. Se essas 
exigências serão ou não rigorosas, isso dependerá do tipo de prestação que o particular deverá assumir. 
Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, serão inválidas 
todas as cláusulas que, ainda indiretamente, prejudiquem o caráter “competitivo” da licitação” (in Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11º Ed, São Paulo: Dialética, 2005, p. 63). 
 

Há objetos licitados onde a localização GEOGRÁFICA é indispensável para a execução satisfatória do 
contrato. Exemplo clássico é a contratação de empresa para o fornecimento de combustível. Observe que 
localização do posto para o abastecimento é essencial para a eficácia do fornecimento. É desarazoado a 
Administração contratar uma empresa onde o abastecimento seja em longa distância. 
Tal expediente acarretará consumo de combustível e disponibilidade de tempo. Assim sendo, no exemplo 
apresentado, a consideração da LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA É IMPRESCINDIVEL. 
 
Todavia, o cunho geográfico deve respeitar o princípio da proporcionalidade e deve ser 
apresentada justificativa plausível/satisfatória para o mesmo. 
 
O STJ já se manifestou que ” (…) 3. Conforme a decisão emitida pela Corte de Contas Estadual, não há o 
que censurar na compra dos combustíveis, quanto há um único posto de abastecimento na cidade; não 
poderia a Administração concordar que os veículos do Município se deslocassem a longas distâncias para 
efetuar o  abastecimento., com visíveis prejuízos ao Erário…” (HC 88.370/RS, 5ª T., rel. 
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28.10.2008) 
 

Neste sentido, é preciso analisar a real necessidade da localização geográfica. Não sendo o caso e 
inexistindo justificativa plausível para tal expediente, o mesmo está maculando a legalidade do 
certame 
 
 
Toda via como já exposto no argumento acima, e também como poderemos demonstrar logo abaixo com 
vasta relação de segurados dos mais diversos RAMOS DE SEGURO em todo o TERRITÓRIO NACIONAL, o 
atendimento a apólice de seguro, seja ela de VIDA EM GRUPO, FROTA DE VEICULOS, SEGURO 
INCÊNDIO, não depende da presença física, mas sim de EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA e MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO EFICIENTES. 
 
Dada a meridiana clareza com que se apresenta a ilegalidade do item apontado, pelo mero cotejo com a 
letra fria da lei, despiciendo é arrostar cometimentos doutrinários ou o posicionamento de nossos Pretórios 
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III – DO PEDIDO 
 

A presente impugnação pretende afastar do referido procedimento licitatório, exigência feita em 

extrapolação ao disposto no estatuto que disciplina o instituto das licitações, com intuito inclusive, de evitar 

que ocorra restrição desnecessária do universo de possíveis e capacitados competidores, obstando a BUSCA 

DA CONTRATAÇÃO MAIS VANTAJOSA, senão vejamos: 

 
Em face do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para: 
 
declarar-se nulo o item atacado; 
determinar-se a republicação do Edital, escoimado do vício apontado, reabrindo-se o prazo inicialmente 
previsto. 
 

Alterar o item mencionado para tão somente: 

21.1. A CONTRATADA deverá declarar o nome de representante/corretor credenciado junto a cidade sede 

deste Regional (Palmas/TO), telefone e número do CNPJ/CPF, após a assinatura do contrato. 

Disponibilizar  Central de atendimento a disposição do segurado 24HS, bem como indicar preposto, e/ou 
indicar equipe técnica que ficará responsável pelo atendimento de todas as demandas pertinentes a boa 
execução do contrato, e que seja fornecido “telefone fixo e celular, e-mail ou qualquer outro meio de 
comunicação eficiente para contato com a seguradora e com o Corretor responsável, visando facilitar os 
contatos e ações necessárias à plena cobertura do seguro objeto do CONTRATO. E que disponibilize equipe 
(Própria ou da Corretora) que ficará responsável pela abertura do processo de sinistro, orientação ao 
beneficiário, bem como acompanhará o processo de sinistro até o seu encerramento. 
 
O seguro objeto deste contrato, deverá ser administrado por uma corretora que tenha em seu quadro 
corretor(es) habilitado(s) pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), com responsabilidade 
técnica, civil e jurídico, conforme o Decreto Lei 73, de 21 de novembro de 1966, e que seja fornecido “telefone 
fixo e celular, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação eficiente para contato com o corretor responsável 
 
 

Desta forma o SENAI/DR – TO, estará ampliando a concorrência, bem como estará seguindo uma das regras 

contidas no Regimento interno. 

CAPÍTULO -VI 
 
DOS PROCEDIMENTOS, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS RECURSOS. 
 

§ 1º Na definição do objeto não será admitida a indicação de características e especificações exclusivas 

ou marcas, salvo se justificada e ratificada pela autoridade competente. 
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Justificamos nosso pedido de alteração do edital informando a Vossas Senhorias, que nós da 

SOLLIEVO CORRETORA DE SEGUROS LTDA e a SEGURADORA que representamos, possuímos equipe 
técnica especializada para o atendimento a órgãos Públicos de todas as esferas quais sejam “EMPRESAS 
DO SISTEMA S , da esfera MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIA, . E para 
tal lavoro, possui pessoal treinado e capacitado para atendimento ininterrupto, para toda e qualquer solicitação 
do segurado. Seja desde uma simples reprogramação de parcela a auxílio na liquidação de sinistros, ou na 
indicação de ajuste em coberturas que atendam melhor a necessidade do segurado 

 

Atendemos em nossa carteira de vida mais de 150.000 segurados, em vários estados, além de outros ramos 
de seguro, sejam eles Risco Operacional, Risco Nomeado, Frota de veículos, Seguro Incêndio e etc. 
Relacionamos abaixo alguns de nossos segurados com apólices vigentes em vários ramos de seguro 
em todo o Território Nacional: 
 

SEST SENAT – MG 

FIEP – PR SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SESI – PR – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SENAI PR – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

INST EVALDO LODI – PR – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SESI – RO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SENAI – RO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

FIERO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

INST EVALDO LODI – RO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SESI/SENAI – AP – VIDA EM GRUPO FUNCIONAROS  

SESI/SENAI – AP – VIDA EM GRUPO ALUNOS 

UNIRG – TOCANTINS – SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 

SESC - CAMPO GRANDE – MS – SEGURO DE VIDA ALUNOS  

SENAI – MANAUS – AM – FROTA DE VEICULOS  

SENAC – MT – SEGURO DE ALUNOS 

SENAR – SP – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SESC – DF – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SEBRA – DF – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SENAI – AC – SEGURO DE VIDA DE ALUNOS 

SENAT – MARABA – SEGURO DE VIDA ALUNOS  

SEST – BELEM – SEGURO DE VIDA ALUNOS  

SENAC – MG – SEGURO DE EQUIPAMENTOS  

ASSEMBLEIA LEGISTATIVA – TO 

NATURITINS – TO  

SENAC – TO  

TRIBUNAL DE CONTAS – TO  

GASMIG – MG – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL 

GASMIG – MG – SEGURO DE INCÊNDIO 
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GASMIG – MG – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – MG – SEGURO DE VEICULOS 

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS – SEGURO DE VEICULOS 

CEMIG – CIA DE ENERGIA DE MINAS GERAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

IMA – INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

CREFITTO – MG – SEGURO DE AUTOMOVEL 

CEMIG – CIA DE ENERGIA DE MINAS GERAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS (MGS) – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

COHAB – MG – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

PREFEITURA DE OURO PRETO – MG SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

ITAIPU BINACIONAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PR 

CODAU – MG -CIA DE POR DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO. 

APPA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PR 

CODAPAR – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PR 

BAHIA GAS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO  - BA 

BOA VISTA ENERGIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - RR 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE 

EMBRAPA – EMPRESA BRALISEIRA  - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

SEBRAE - GOIAS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA PARAIBA 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO SERGIPE 

TRIBUNAL REG DO TRB. DA 6° REGIAO - PERNAMBUCO 

PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL 

COMP DE PROC DE DADOS - PROCEMPA - MG 

CASA MILITAR DO ESTADA DO CEARÁ 

TRT 13° REGIÃO PARAIBA 

UNESP - BOTUCATU -=SP 

TRIB REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA 

CIA DE GAS DO RIO GRANDE DO SUL – RIO GRANDE DO SUL 

TRIB. DE CONSTAS DO PERNAMBUCO 

SIMEPAR - INSTITUTO TECNOLOGICO - PR 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS – TO 

GASMIG - EMPRESA DE GAS - MG 

SULGAS - CIA DE GAS – RIO GRANDE DO SUL 

CRECI - SP. 

SEC. JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - SEJUSP - MS 

PREFEITURA DE CAÇADOR - SC 

SEC. JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA - SEJUSP - MS 

TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 2 ° REGIAO. – SP 

CASA MILITAR DO CEARA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO PARA 
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PREFEITURA DE CHAPECO - SC 

ITCG INSTITUTO DE TERRAS E CARTOGRAFIA DO PR 

PREFEITURA DE IRINEOPOLIS - SC 

FUND. MUNICIPAL DE SAUDE FLORIANOPOLIS, 

FUND MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL 

FAFIPAR - 

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA 

IATE CLUBE DE BRASILIA 

MINISTERIO PUBICO DO PIAUI 

IPE SAUDE SERGIPE 

INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA AEROPORTUARIA 

PREFEITURA DE CAMPO MOURÃO 

PREFEITURA DE CONTENDA 

PREFEITURA DE IRACEMAPOLIS 

PREFEITURA DE CAPELA DO ALTO 

CORREIOS BRASILIA - DF ED. PASTEUR 

CORREIOS BRASILIA - DF ED. TAURISANO 

TRIB, JUSTIÇA RO - FUNDO DE JUSTIÇA RO 

FOMENTO PARANA 

FERROESTE 

COMPANHIA PARANAENSE DE GAS - COMPAGAS 

FAFIPAR -  FACULDADE DE PARANAGUA 

SEFAZ. PIAUI - SEC. FAZENDA 

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE SP 

COHAB - MINAS GERAIS - 

FUNDO ESTADUAL DE ASSITENCIA - GO 

CENTRO REF. DA SAUDE DA MULHER - SP 

SEC TRABALHO E RENDA - RECIFE 

UNESP BOTUCATU - SP 

ETSUS - ESCOLA TECNICA - RORAIMA 

CAMARA MUNIC DE PONTA GROSSA 

CONSELHO DE MEDICINA DE MINAS GERAIS 

CIA M PROMOCOES DE PROMINAS 

PIAUI PROCURADORIA GERA - MP - PI 

FUND MUNIC DE CURVELO MG 

PREF DE SÃO LUDGERO 

PREFEITURA DE INDAIATUBA – SP 

SEC. ESPORTE - SERGIPE. 

UNESP REGISTRO  - SP 

DIARIO DE IMPRENSA OFICIAL DO PR 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP. – SP 

SEC. EDUCAÇÃO - MS 

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CNPQ - DF 
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SESI - SENAI - AMAPA   SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - AP 

CEHAB - CIA ESTADUAL D EHABITAÇÃO - RJ 

CONSELHO R DE MEDICINA - MG 

SESI - SENAI  - RO 

IEL - PORTO VELHO CARONA SESI-SENAI - RO 

FIERO - PORTO VELHO  CARONA SESI-SENAI SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - RO 

EMPREL - RECIFE 

SEJUSP. - MS 

UNESP ASSIS - 

UNESP - OURINHOS 

UNIESP - MARILIA 

PREFEITURA DE SANTOS 

PREFEITURA  DE PINDAMONHANGABA 

CPRM – RJ 

TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE JANEIRO – RJ 

SEADE – SP – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

PARANACIDADE – SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

MINISTERIO PUBLICO DO ACRE 

MINISTERIO PUBLICO DE RONDONIA 

MINISTERIO PUBLICO DO PARANA 

 

 

 

Nestes Termos 

P. Deferimento 

Curitiba 02 de Julho de 2019 

 

Paulo Giovanni Echeverria 

Gerente de Operações   

 

 


