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PROCESSO Nº. 010/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2017

RESPOSTA APRESENTAÇÃO DE CONSIDERAÇÕES AO ATO CONVOCATÓRIO

Trata-se de resposta a apresentação de considerações ao ato convocatório constante do Edital deLicitação do Pregão Presencial nº. 004/2017, que tem por objeto a contratação de empresaprestadora de serviços de seguro total, por um período de 12 meses, conforme especificaçõescontidas no instrumento convocatório, apresentado pela empresa AUTOMARAX ADM CORR SEGLTDA, inscrita no CNPJ 08.576.197/0001/13, domiciliada à Rua Paulo Freitas, 197 Centro – São Joãodel Rei/MG, representando PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de DireitoPrivado, neste ato por sua representante Maralice Resende Mata, CPF nº 480.023.726-20 e seupatrono, nos termos apresentados no e-mail abaixo:
De: Automarax Adm e Corr de Seguros <automarax@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de março de 2017 10:59
Para: Prefeitura Santa Rita de Ibitipoca
Assunto: Consideração sobre Edital Seguros

A/C Sr. Cristiane Almeida,

Depto Licitação - Prefeitura Santa Rita de Ibitpoca,
Boa tarde.

Segue em anexo.

Barbara Souza

Curta nossas páginas e fique por dentro das novidades:
AUTOMARAX - LAVAJATO PAULO FREITAS

AUTOMARAX ADM E CORR DE SEGUROS LTDA
Seu patrimônio, nossa preocupação!
Rua Paulo Freitas, 197 A - Centro
São João Del Rei, MG - CEP. 36.301-004
Telefone/Fax: (32) 3371-7712 / 3371-8450
Celular: (32) 8852-5235 - Skype: automar.security
http://www.automarax.com.br

1. DA ADMISSIBILIDADENos termos do item 24.1 do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº. 004/2017, é assegurado aqualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o atoconvocatório, no prazo estabelecido no edital, qual seja, de até 02 (dois) dias úteis antes da datafixada para a realização da sessão pública do pregão.
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Com efeito, observa-se a tempestividade da apresentação de considerações ao ato convocatório, pelaempresa supramencionada, no dia de hoje, ou seja, 07/03/2017, por e-mail, encaminhado àPregoeira, mas quanto a legitimidade, a referida empresa, encontra-se com a representaçãodefeituosa, pois não apresentou qualquer tipo de documento, que lhes conferissem poderes pararepresentar a empresa PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, tendo em vista que “O Corretor
de seguros, pessoa física ou jurídica, é o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover
contratos de seguro entre as Sociedades Seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas de Direito
Privado”.(art. 122, do Decreto-lei nº. 73, de 1966) (Grifei), desde que apresente as credenciais paratanto.O inciso VIII, do art. 75 do novo CPC, determina que;Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:[...]VIII – a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivosdesignarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;Isto por si só, já seria motivo suficiente para o não recebimento das considerações apresentadas pela
AUTOMARAX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.Em homenagem aos princípios da autotutela, da transparência e da moralidade que norteiam aAdministração Pública, bem como ao dever de decidir da Administração, passamos a análise daargumentação apresentada pela requerente, a qual adoto como pedido de esclarecimentos,visando dirimir qualquer dúvida com referência à legalidade das exigências editalícias.
2. DO ESCLARECIMENTOEm síntese, a referida corretora de seguros mostra seu inconformismo e insatisfação, nos seguintestermos:A) Que “a requerente apesar de estar ciente do art. 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, que reza pela

amplitude da competição entre os licitantes, vem demonstrar seu inconformismo e insatisfação
pela ausência no ato convocatório de documentação essencial ao prestador do serviço que se
pretende contratar por se tratar de atividade específica de seguros, regida por legislação
própria”.B) Que o ato convocatório “[...] exigiu tão somente a documentação de habilitação de praxe da
regra geral de um pregão, sendo omisso quanto às nuances específicas da atividade que se
pretende contratar”.C) Que “assim, reza o art. 27, II, da Lei 8.666/93 que a qualificação técnica é requisito da
habilitação do licitante que compete para adjudicação de contrato administrativo. Logo, não
basta apresentação dos atos constitutivos e CNAE de uma seguradora para sua habilitação,
devendo o Edital ter sido expresso ao exigir sobretudo a Certidão emitida pela SUSEP em
conformidade com a Resolução CNSP nº 40/2000”.D) Que “dispensável argumentar e provar que em matéria de SEGUROS a SUSEP é o ente soberano
na regulamentação da atividade, frisando aqui que a Resolução CNSP nº 40/2000 é inequívoca
quanto a necessidade de comprovação do limite de retenção de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais) no ramo automóvel/casco”.E) Que “além disso, o art. 27, III da Lei 8.666/93 exige também a qualificação econômico-
financeira do licitante pretendente a ser contratado pela administração pública”. Que“novamente, no caso de SEGUROS temos especialidade própria neste cerne que exige
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apresentação e prova do Índice de IE – Índice de Endividamento, o qual por sua vez deve ser
igual ou inferior a 0,80”.F) Que “Oportuno salientar que nas Certidões exigidas no instrumento convocatório seja incluída
a apresentação de regularidade fiscal (art. 27, IV, Lei 8.666/93) a negativa de débitos além dos
tradicionais entes federativos (União, Estado e Município), também das entidades participantes
do Sistema “S” (p.ex.: SEBRAE), a fim de instruir de maior lisura o pleito licitatório e que não se
trate simplesmente de uma oferta barata, mas sim da melhor proposta em prol da
administração pública por quem tenha condições reais de prestar o serviço com o mínimo de
excelência esperado”.G) Que há dubiedade de interpretação do quesito franquia, conforme “[...] item 9.7.1 considera-
se que “A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas
exclusivamente em função dos preços propostos (prêmio)”; porém a franquia é uma
característica que interfere diretamente na precificação dos seguros.H) E conclui, pedindo a “Inclusão das especificações de certidões para atendimento:”.

3. DO MÉRITOPassemos a análise do mérito.Em relação ao item a) do pedido de esclarecimento, não resta dúvidas que a intenção daAdministração Pública é atingir o maior número possível de interessados em participar do certamelicitatório. Neste tópico a requerente concorda com a exigência do art. 3º, da Lei nº. 8.666, de 1993.Quanto ao item b), cabe salientar que o artigo 27 da Lei 8.666, de 1993, constituem numerus clausus,não cabendo interpretação ampliativa, ou seja, somente poderá ser exigido os documentos contidosno referido artigo.É o que preleciona Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
14ª ed. rev. ampl. São Paulo : Dialética, 2014, p. 400, in verbis:

O art. 27 efetivou a classificação dos requisitos de habilitação. As espécies
constituem numerus clausus e são: habilitação jurídica, regularidade fiscal,
qualificação técnica e qualificação econômico-financeira.
[...]Existem condições gerais já prevista na Lei, cabendo à Administração
especificar para o caso concreto o conteúdo da exigência, em face das
circunstâncias de cada licitação.E o mesmo autor (p. 401), assere que:
O elenco dos arts. 28 a 31 deve ser reputado como máximo e não como mínimo.
Ou seja, não há imposição legislativa a que a Administração, em cada licitação,
exija comprovação integral, quanto a cada um dos itens contemplados nos
referidos dispositivos. O edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas
poderá demandar menos.
Essa interpretação foi adotada pelo próprio STJ, ainda que examinando a
questão específica da qualificação econômica. Determinou-se que “não existe
obrigação legal a exigir que os concorrentes esgotem todos os incisos do art. 31,
da Lei 8.666/93”(REsp nº. 402.711/SP, rel. Ministro José Delgado, j. em
11.06.2002). Os fundamentos que conduziram à interpretação preconizada
para o art. 31 são extensíveis aos demais dispositivos disciplinadores dos
requisitos de habilitação.Em relação ao item c), não cabe a Administração Municipal, exigir documentos que não estãorelacionados nos arts. 28 a 31, da Lei nº. 8.666, de 1993. Cabe esclarecer, ainda, que as resoluções do
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CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados, não prevalece ante a lei de licitações, que possuisuperioridade hierárquica superior em relação às resoluções, em virtude do princípio da hierarquiadas normas. As resoluções do CNSP são de observância obrigatória restrita às empresas que exerçamatividades subordinas à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. A SUSEP é o órgãoresponsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguros, previdência privada aberta,capitalização e resseguro. Portanto, não é de observância obrigatória nos editais de licitação.Quanto ao item d) concordo plenamente que a SUSEP é soberana na regulamentação do mercado deseguros, mas não tem legitimidade constitucional para legislar sobre licitações e contratosadministrativos, que é competência exclusiva da União. Também faz menção à Resolução CNSP nº.40, de 2000, quanto a necessidade de comprovação do limite de retenção R$1.000.000,00 (um milhãode reais) no ramo automóvel/casco. Em uma análise perfunctória da referida resolução, nãoencontramos nenhum artigo, quanto a exigência de comprovação de valor de retenção no valor deR$1.000.000,00 (um milhão de reais). E ainda que lá estivesse contido, não seria exigível em editaisde licitação, por não constar do rol de documentos necessários à habilitação, pelos mesmos motivosacima elencados no item b.No caso do item e), a Administração Municipal entendeu que seria excesso de formalismo e exigênciadesnecessária a apresentação de balanço patrimonial, até porque, seria apresentado balançocorrespondente ao ano de 2015, tendo em vista que o ano de 2016, ainda não é exigível por lei, poiso prazo termina no dia 30 de abril. Como sabemos, o balanço patrimonial é uma fotografia da empresaem dado momento passado, o que não assegura que em momento posterior, os índices apresentadosse manteriam em anos subsequentes, como é o caso. O órgão promotor da licitação limitou-se a exigira certidão de falência e concordata, o que está previsto na lei de licitações, em virtude do baixo valorda prestação dos serviçosNo item f) a recorrente aduz que além das Certidões exigidas no instrumento convocatório sejaincluída a apresentação de regularidade fiscal (art. 27, IV, Lei 8.666/93) a negativa de débitos alémdos tradicionais entes federativos (União, Estado e Município), também das entidades participantes
do Sistema “S” (p.ex.: SEBRAE), a fim de instruir de maior lisura o pleito licitatório e que não se tratesimplesmente de uma oferta barata, mas sim da melhor proposta em prol da administração públicapor quem tenha condições reais de prestar o serviço com o mínimo de excelência esperado. Nãoassiste razão à recorrente, tendo em vista que não consta dos documentos exigidos para habilitaçãoem certame licitatórios, a exigência de certidões do Sistema “S”. Cabe ressaltar, que a AdministraçãoPública só pode fazer o que a Lei determina. E neste caso, não consta tal exigência na Lei de Licitações.Portanto, é totalmente ilegal e descabida a inclusão da referida certidão como exigência parahabilitação em certame licitatório.Em relação ao item g) afirma a recorrente que há dubiedade de interpretação do quesito franquia.Segundo o Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 3.0, a palavra dubiedade é umsubstantivo feminino, que significa qualidade do que é dúbio; ambiguidade; dubiez, ou seja, sujeito adiferentes interpretações, ambíguo, impreciso. O item 9.7.1 do edital é claro ao afirmar que “a
franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente em
função dos preços propostos (prêmios)”. Não vejo nenhuma ambiguidade na assertiva, pois é umaafirmativa que não deixa dúvidas, quanto a forma de avaliação das propostas.E no item h), conclui pedindo a inclusão das especificações de certidões para atendimento.Também, não assiste razão à recorrente, tendo em vista que as solicitações são totalmentedescabidas, por não encontrar amparo legal na Lei nº. 8.666, de 1993, e muito menos na Lei nº.10.520, de 2002.



Rua Joaquim Rabelo da Fonseca, nº. 150
Centro
Santa Rita de Ibitipoca/MG – CEP 36235-000
Telefones (32) 3342-1159 / 3342-1221
E-mail prefeiturasantaritaibitipoca@hotmail.com

Assim, em razão do exposto, recebo as considerações ao ato convocatório, e deixo de conhece-la, emface das ilegalidades apontadas, e a acolho como pedido de esclarecimentos para que não pairedúvidas acerca das presentes considerações.Santa Rita de Ibitipoca, 07 de março de 2017.
CRISTIANE CARLA DE ALMEIDA

Pregoeira




