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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

PROCESSO LICITATÓRIO  005/2019 SENAI-DR/TO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 SENAI-DR/TO 

OBJETO: Contratação de Seguro de Vida Coletivo para morte 

acidental e/ou invalidez total ou parcial por acidente 

e/ou DMHO (Despesas Médicas, Hospitalares e 

Odontológicas) para atendimento aos alunos 

devidamente matriculados nos cursos do SENAI – 

DR / TO nas Unidades Operacionais de Araguaína, 

Gurupi, Palmas, Paraíso e dos demais municípios do 

estado do Tocantins. 

  

_______________________________________________________________ 

A empresa SOLLIEVO ASSESSORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.52.227/0001-00, 

apresentou impugnação contra os termos do Edital do Pregão Presencial nº 

004/2019 SENAI-TO, cujo objeto é contratação de Seguro de Vida Coletivo para 

morte acidental e/ou invalidez total ou parcial por acidente e/ou DMHO 

(Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas) para atendimento aos alunos 

devidamente matriculados nos cursos do SENAI – DR / TO nas Unidades 

Operacionais de Araguaína, Gurupi, Palmas, Paraíso e dos demais municípios 

do estado do Tocantins. 

I – DAS PRELIMINARES 

 Ausência de Requisitos de Admissibilidade 

Às 11h e 22min. do dia 02 de julho de 2019, foi encaminhado via e-mail, a 

impugnação ao Edital sob o qual passamos a nos posicionar. 

Apesar do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI ser silente quanto 

à possibilidade de impugnação ao instrumento convocatório, o Edital de Pregão 
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Presencial nº 004/2019, disciplina o prazo e os meios para o exercício de tal 

direito, senão vejamos: 

“11.7. Não serão reconhecidas as impugnações/recursos cuja 

petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou subscrita por 

procurador não habilitado legalmente no processo para 

responder pela empresa.” 

Dispõe ainda no item 13.8.1 do edital de licitação: 

“11.7.1. Também não serão reconhecidas às petições que 

tenham sido encaminhadas por e-mail.” 

Assim, cumpre destacar que a impugnação apresentada pela empresa 

SOLLIEVO ASSESSORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, afronta as 

regras estabelecidas no instrumento convocatório, uma vez que, a impugnação 

foi encaminhada por e-mail, sendo subscrita pelo Gerente de Operações, 

que não comprovou poderes para responder pela empresa, em desacordo 

com os subitens 11.7 e 11.7.1 do edital de licitação. 

Cumpre ressaltar, que existem pressupostos que devem ser atendidos para que 

se proceda à análise do mérito das impugnações e demais recursos 

administrativos apresentados, sendo que o não preenchimento desses 

pressupostos enseja a sua imediata rejeição.  

Diante do exposto, em privilegio ao direito de petição constitucionalmente 

resguardado, a presente petição será recebida e respondida como 

esclarecimento. 

II – DOS FATOS 

Primeiramente cumpre destaca que no dia 02 de julho de 2019, a empresa 

SOLLIEVO ASSESSORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, 

encaminhou via e-mail impugnação ao Edital de Pregão Presencial Supracitado. 

III – DAS ALEGAÇÕES 

Em síntese a empresa SOLLIEVO ASSESSORIA & CORRETAGEM DE 

SEGUROS LTDA, apresentou IMPUGNAÇÃO ao item 21.1 do Termo de 
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Referência do Edital do Pregão Presencial 004/2019 SENAI-DR/TO, conforme 

segue: 

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. 

 

Em resumo, a impugnantes alega que o referido item viola os princípios 

norteadores estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, 

em especial o princípio da igualdade/isonomia, além de restringir o caráter 

competitivo do certame. 

Afirma ainda que o SENAI, ao exigir, após a assinatura do contrato, o nome de 

um representante ou corretor credenciado junto a cidade sede deste Regional 

(Palmas/TO), telefone e número do CNPJ/CPF, restringe geograficamente a 

participação de possíveis licitantes ao certame. 

IV – DA ANÁLISE 

Após reexame do instrumento convocatório, baseado nas alegações da empresa 

SOLLIEVO ASSESSORIA & CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, expostas 

na presente peça, a Pregoeira passa à análise dos fatos ventilados na petição. 

O questionamento realizado pela empresa ora requerente, foi submetido à 

análise da Assessoria Jurídica do SENAI-TO, com o seguinte parecer:  

“Pelos princípios/fundamentos supramencionados, não 

há que se falar que o edital do pregão presencial nº 

004/2019 SENAI-DR/TO, mais especificamente no item 

21.1 do seu Termo de Referência, ao estabelecer que, 

após a assinatura do contrato, o licitante vencedor do 

certame, apresente os dados de representante ou corretor 

credenciado junto a sede do Regional (Palmas/TO), viola 

os princípios da igualdade e da competitividade.  

Convém reiterar que tal exigência não viola qualquer dos 

princípios estabelecidos no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI, uma vez que apenas a empresa 
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vencedora do certame, após classificadas em todas as 

etapas do processo, quais sejam, fase de 

credenciamento, fase de análise da proposta de preço e 

rodada de lances e a fase de habilitação, e mais, APÓS A 

ASSINATURA DO CONTRATO, a empresa contratada 

deverá apresentar os dados de corretor credenciado em 

PalmasTO, não necessariamente que resida nesta 

capital.  

Outrossim, a previsão contida no item 21.1 do Termo de 

Referência, possui por finalidade resguardar o fiel 

cumprimento do objeto contratado, tendo em vista que os 

dados do representante ou corretor, facilitará o contato da 

Contratante à empresa Contratada.  

O Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, 

conceitua Princípio da Igualdade (Isonomia) como sendo 

“aquele que veda o tratamento desigual de pessoas que 

se encontram na mesma situação. É condição essencial 

para garantir a regular competição em todas as fases da 

licitação. §§ Exemplos: julgar as propostas com os 

mesmos critérios; garantir os mesmos prazos; igualdade 

de acesso às informações etc.“  

Já a restrição ao caráter competitivo do certame, visa 

inadmitir a discriminação arbitrária na seleção do 

contratante, sendo insuprimível o tratamento uniforme 

para situações uniformes, tendo em vista que, a licitação 

destina-se a garantir não só a seleção da proposta mais 

vantajosa, e também a observância ao princípio da 

isonomia.  

Ademais, O Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAI em seu artigo 13, § 1º, assim dispõe:   

Salvo permissivo legal, é vedada também para fins de 

delimitação do objeto, visto que restritivas à competição: 

i) a restrição geográfica para fins de habilitação na 

licitação ou como critério para a qualificação de 

propostas, como, por exemplo, exigir que somente 

empresas sediadas na cidade de São Paulo poderão 

participar da licitação; (grifo)  

Diante do trecho acima, resta claro que a restrição 

geográfica apenas estaria caracterizada se a exigência 
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ocorresse nas fases de habilitação na licitação ou 

como critério para a qualificação de propostas, fato 

que não ocorreu no caso em comento, pois somente após 

a assinatura do contrato, a empresa contratada precisará 

comprovar a exigência prevista no item 21.1 – TR do 

edital.  

Reitera-se, as exigências editalícias do Pregão Presencial 

nº 004/2019 SENAIDR/TO, apenas limitou-se ao mínimo 

necessário para o cumprimento do objeto licitado, de 

modo que suas disposições não restringem o caráter 

competitivo do certame.  

Dessa forma, a exigência de a licitante vencedora do 

certame, informar, após a assinatura do contrato, os 

dados de corretor ou representante credenciado em 

Palmas-TO, não caracteriza afronta ao princípio da 

isonomia, tampouco restrição ao caráter competitivo da 

licitação.”  

 

V – DA DECISÃO 

Face ao exposto, com base na melhor doutrina e nos dispositivos do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, resolvo não conhecer a 

impugnação apresentada pela empresa SOLLIEVO ASSESSORIA & 

CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, para no mérito, acatar como pedido de 

esclarecimento e julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE os argumentos da 

referida petição. 

Diante do exposto, ESCLARECEMOS que os termos constantes do Edital de 

Licitação permanecem inalterados e em pleno vigor. 

 

Palmas-TO., 05 de julho de 2019. 

 

KELLYANE RESPLANDE DOS SANTOS 
Pregoeira/Presidente da CPL 

Sistema FIETO 
 


