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RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 

(Processo Administrativo NUP nº 00146.000438/2021-76) 

 

 

Impugnante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (PORTO 

SEGURO), inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.198.164/0001-60. 

 

Área Técnica Responsável: Gerência Administrativa (GERAD – CAU/BR) 

 

1. Trata-se de impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 11/2021, que tem por objeto 

a Contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de seguro de 

assistências emergenciais em viagem, sob demanda, com cobertura para Conselheiros 

Federais e demais pessoas que estejam em viagem a serviço do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR, em deslocamentos dentro do território 

nacional. 

2. Inicialmente, tem-se que as impugnações são tempestivas, tendo em vista que foram 

encaminhadas via e-mail no dia 29/11/2021, dentro do prazo estabelecido no edital, 

sendo, portanto, conhecida por este Pregoeiro.  

3. Nesta oportunidade, examinam-se as razões da impugnação apresentada pela Porto 

Seguro, doravante denominada impugnante, contra vedação contida no edital de 

licitação, argumentando pela ilegalidade do instrumento convocatório, conforme será 

observado a seguir: 

3.1. A impugnante afirma que o objeto da contratação é a contratação de seguro; 

3.2. A impugnante questiona a aplicabilidade da exclusividade desta licitação para 

microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPPs), conforme previsto no Art. 

48, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e posteriores alterações; 

3.3. A impugnante afirma que a contratação de seguros não pode ser feita por meio de 

outro tipo de entidade senão sociedade seguradora, constituída na forma de sociedade 

anônima e devidamente autorizada pelo órgão estatal competente (Susep – 

Superintendência de Seguros Privados); 

4. É o relatório. Decido. 
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5. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço das impugnações e passo 

ao exame do mérito. 

6. Inicialmente cumpre esclarecer que o objeto da contratação ora proposta não é a 

contratação de seguros, mas sim a contratação de serviços de intermediação entre o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e as seguradoras que atuam no 

mercado. 

7. Também não procede a afirmação contida no documento de que “o vínculo contratual 

desejado pela Administração, consistente na contratação de seguro de automóvel, é 

um contrato de seguro, do qual somente podem ser partes o Poder Público e uma 

sociedade seguradora”, uma vez que se trata de seguro de assistência emergencial em 

viagens a serviço do CAU/BR. 

8. Outrossim, a solução adotada vai de encontro com as necessidades deste Conselho, 

considerando ainda os princípios da impessoalidade, economicidade e livre 

concorrência, conforme razões que seguem: 

8.1. Primeiramente, cabe ressaltar que a forma de prestação de serviços atual, onde 

uma empresa intermedia a contratação dos serviços de seguro emergencial em viagens, 

impede que as escolhas dos seguros sejam feitas diretamente por algum agente público 

do setor responsável, evitando que ocorra algum favorecimento ou desfavorecimento 

de condições em favor dos viajantes. Assim, é mantida a impessoalidade na seleção 

das apólices ficando a cargo da contratada a escolha da melhor opção, conforme os 

critérios previamente estabelecidos no edital da licitação. 

8.2. Depois, em observância ao princípio da livre concorrência, conforme prevê o inciso 

I, do § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, é vedado aos agentes públicos admitir, prever, 

incluir ou tolerar, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, de modo que a intermediação dos serviços assegura a este 

Conselho que a empresa contratada cote junto às seguradoras todos os seguros de 

viagem disponíveis para a data e destinos informados, garantindo-nos sempre mais 

opções, melhores preços e condições.  

8.3. Caso contrário, ao contratar diretamente com uma seguradora, esta Autarquia não 

teria acesso a todas as opções de seguro disponíveis no mercado (como é o caso do 

modelo atual), ficando refém dos preços que esta praticasse, ferindo, assim, ao princípio 

da economicidade. 

9. Destaco ainda que a exclusividade disposta no Edital, refere-se ao disposto no art. 

48, inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006, que versa sobre a obrigatoriedade de 
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realização de licitação exclusiva à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte sempre que os itens ou lotes submetidos à competição tenham valor 

adstrito ao limite legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Tais condições permitem a 

participação de corretoras de seguro na disputa, as quais atuam em conjunto com as 

empresas seguradoras, sendo suas principais clientes nesse mercado. 

10. Assim, vencida a exposição dos motivos, diante de todo o exposto, conheço da 

impugnação por tempestiva e, no mérito, julgo improcedentes, mantendo a 

exclusividade prevista no art. 48, inciso I da Lei Complementar n.º 123/2006, mantendo-

se o edital e o certame como se encontram. Caso o atual certame resulte deserto ou 

frustrado, o Conselho poderá repeti-lo a partir da revisão da solução de contratação ora 

proposta, inclusive com a retirada da exclusividade de ME/EEP. 

 

Brasília-DF, 01 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

MARCOS PEREIRA DUARTE CAMILO 

Pregoeiro do CAU/BR 
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