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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00345/2020 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de seguro de 05 (cinco) 

carros, Marca TOYOTA, Modelo ETIOS SD XS 1.5 MT, 01 (uma) Van, Marca MERCEDES 

BENZ e 01 (um) Furgão NOVA DUCATO, Marca FIAT de propriedade da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, conforme especificações do Termo de Referência. 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº. 006/2020/DPE/PI 

SOLICITANTE:  MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, CNPJ:  61.074.175/0001-38. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

1 – DA TEMPESTIVIDADE 

1.1 A Sessão Pública da licitação em epígrafe foi marcada para o dia 25 de maio de 2020, 

todavia diante de impugnações já apresentadas, a disputa foi remarcada para o dia 05 de junho 

de 2020; 

1.2. A empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ora impugnante, apresentou impugnação 

aos termos do edital no dia 21 de maio de 2020, cumprindo desta forma a exigência temporal 

contida no item 11 do edital e artigo 24, do Decreto nº 10.024/2019.  

 

2 – DAS ALEGAÇÕES DA IMPUGNANTE 

 

2.1. Cuida-se de impugnação aos termos do edital apresentada pela empresa supramencionada 

com vistas a promover alterações no instrumento convocatório.  

2.2. Em suma a empresa alega que o certame deve conter as seguintes exigências: 

1. constatou-se que o instrumento convocatório, contém exigência que compromete 

o caráter competitivo da licitação, bem como sua legalidade, qual seja: 

(i)participação limitada a empresas ME e EPP; 

2. Por esse motivo, requer a retificação do instrumento convocatório, pois manter 

essa exigência conduzirá o certame ao fracasso, prejudicando à Administração em 

selecionar a proposta mais vantajosa 
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2.3. Da exclusão de sociedade seguradora no regime diferenciado para microempresa 

Consta no instrumento convocatório observação quanto à exclusividade de 

participação na licitação para microempresas e empresas de pequeno porte e equiparados, em 

razão da inovação legal introduzida pela Lei Complementar 147/2014, que alterou o inciso I do 

art. 48 da Lei Complementar 123/2016, o qual obriga a Administração Pública a “realizar 

processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)”. 

Assim sendo a ora impugnante alega a contrariedade aos dispositivos legais que 

regulam a contratação de seguros, de forma que só podem figurar como parte no contrato 

administrativo, o Poder Público e uma sociedade seguradora, conforme prescreve o parágrafo 

único do art. 757 do Código Civil:  

 

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, 

relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo 

único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, 

entidade para tal fim legalmente autorizada. 

 

Além disso, cita a impossibilidade legal das microempresas e empresas de pequeno 

porte participarem de processo licitatório que visa contratar seguro, conforme previsão da Lei 

Complementar n° 123/06, no § 4º do seu art. 3º, vejamos: 

 

Art. 3°...... “§ 4º. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido 

previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa 

jurídica:  

VII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de 

desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, 

financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou 

de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de 

arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de 

previdência complementar”. 

 

A impugnante cita em suas razões aos requisitos fixados pelo ordenamento jurídico 

brasileiro para a constituição e atuação de uma empresa de seguros, como prescrevem o citado 

parágrafo único do art. 757 do Código Civil e art. 24 do Decreto-Lei n° 73/66, vejamos: 
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“Art. 24 Poderão operar em seguros privados apenas Sociedades 

Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas. Parágrafo único. 

As Sociedades Cooperativas operarão unicamente em seguros 

agrícolas, de saúde e de acidentes do trabalho”. 

 

Em síntese, a empresa alega que os dispositivos legais citados não permitem a 

contratação de seguros com empresas de pequeno porte ou microempresas, visto que não se 

admite no Brasil a contratação de seguros com outro tipo de entidade senão sociedade 

seguradora, constituída na forma de sociedade anônima e devidamente autorizada pelo órgão 

estatal competente, qual seja, a SUSEP. Desta forma, sustenta que com a manutenção da 

restrição da participação restará frustrada a licitação. 

Por fim, requer o acolhimento da impugnação pelas razões expostas a fim de 

assegurar que somente as sociedades seguradoras possam participar do presente certame 

licitatório. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO 

Pelos motivos apresentados, em relação à impugnação ao Edital do Pregão 

Eletrônico nº 006/2020/CLC/DPE/PI, feito pela empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

quanto a possibilidade de participação de empresas que não se enquadrem na modalidade de 

ME e EPP, ampliando assim a competitividade, informa-se que segue:  

Nessa toada, após a análise dos dispositivos legais citados, vê-se que restaria 

frustrada a licitação caso mantida a exclusividade de participação. 

Com vistas ao cumprimento ao artigo 3° da Lei 8666/93, o qual prevê que a licitação 

será processada e julgada em estrita conformidade com o princípio da legalidade, dentre outros, 

e diante da possibilidade da Administração, em qualquer momento, rever seus atos se considerá-

los ilegais e/ou desarrazoados, cabe a pregoeira rever a cláusula de restrição diante da 

impugnação apresentada. 

Inobstante a inovação legal introduzida pela Lei Complementar 147/2014, 

alterando o inciso I do art. 48 da Lei Complementar 123/2006, deve-se observar a 

regulamentação do tratamento favorecido, pois a mesma lei prevê as hipóteses de exceção para 

as empresas que não se enquadram nesse regime, dentre elas a pessoa jurídica que exerça 

atividade de seguros privados, conforme previsto no inciso VIII, § 4° do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

Ressalte-se ainda, a exigência prevista no parágrafo único do artigo 24 do Decreto-

Lei n° 73/66 para constituição e atuação de uma empresa de seguro, pois somente podem operar 
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como empresa de seguro as sociedades anônimas (no caso de seguro de veículos), e dentre o 

rol de pessoas jurídicas excluídas do regime diferenciado consta as constituídas sob a forma de 

sociedade por ações (inciso X do § 4°, art. 3°). 

Pelos motivos apresentados, o entendimento da empresa, quanto a inviabilidade 

legal da restrição prevista no edital, está correto, devendo-se considerar procedente a 

impugnação. 

 

4. CONCLUSÃO  

4.1. Pelo exposto, conheço da impugnação apresentada por ser tempestiva, pelos fundamentos 

fáticos jurídicos retro mencionados, para, no mérito, julgá-la PROCEDENTE. Informa-se 

ainda que o Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2020/CLC/DPE/PI, já fora retificado, em virtude 

de impugnações anteriores, ficando remarcada a sessão de disputa para o dia 05 de junho de 

2020. 

Teresina/PI, 22 de maio de 2020 

 

 

Fernanda Márcia de Lima Silva 

Pregoeira  

Coordenação de Licitações e Contratos 

CPL/DPE/PI 
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