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TRATA – SE DE PARECER JURÍDICO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO ENCAMINHADA 

PELA EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., em 

relação ao Procedimento Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n. 36/2020. 

É o breve relato. Passo a opinar: 

 

 

DOS FATOS 

Menciona a empresa reclamante em sua impugnação que: “Descreve as 

condições mínimas exigidas para a contratação de Seguro Total, prevê a Assistência 

24 horas, em caso de acidente ou pane, para os veículos e seus ocupantes em todo 

o território nacional, para diversos subitens, que possuem cobertura com diversas 

seguradoras, todavia há exigências em seus subitens abaixo elencados que não são 

cobertos, como: Reparo de quebra para choque R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 

Reparo de quebra para choque R$ 180,00 (cento e oitenta reais), Reparo arranhões 

R$ 50,00 (cinquenta reais), Reparo arranhões R$ 70,00 (setenta reais); Contudo, com 

relação a solicitação das coberturas Reparo de quebra para-choque Reparo 

arranhões, peça Reparo arranhões demais peças entendemos que são cláusulas 

restritivas, impedindo a participação no certame por parte de várias seguradoras; As 

coberturas pretendidas não condizem com a prática do mercado segurador, uma vez 



que as seguradoras atuantes, assim como a Impugnante, não trabalham com esse 

tipo de cobertura atrelada ao pretendido contrato de seguro”. 

 

DO MÉRITO 

Inicialmente, cabe mencionar que a presente impugnação é intempestiva, uma 

vez que o prazo para recebimento tempestivamente se deu até às 17h00min do dia 

10 de agosto de 2020 no setor de licitações ou ainda até às 23h59min do dia 10 de 

agosto de 2020 aqueles efetuados por e-mail, conforme dispõe o Item 3 – DA 

IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO, in verbis: 

 

3.1. Até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes das 
propostas qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento, providências ou 
impugnar o presente ato convocatório. 
 
3.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital de licitação 
perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que 
anteceder a abertura dos envelopes das propostas, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
 
3.2.1. A impugnação deverá ser protocolada junto ao setor de protocolos ou 
enviada para o e-mail <licitacao@bandeirante.sc.gov.br>, devendo seu 
recebimento ser efetuado tempestivamente. Em caso de protocolo 
intempestivo o conteúdo da impugnação não será apreciado. 
 
3.2.2. Considera-se o recebimento tempestivo aquele efetuado até às 
17h00min do dia de 10 de Agosto de 2020 no setor de licitações ou ainda 
até às 23h59min do dia 10 de Agosto de 2020 aqueles efetuados por e-
mail. 
 
3.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 

 

Ainda, em conformidade tem-se o parágrafo 2º do artigo 41 da Lei n. 8.666/93, 

vejamos: 

 



Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do 
edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
[...] 
§ 2o  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante 
a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder 
a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos 
envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou 
a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.      

 

Denota-se na presente impugnação, que a mesma foi assinada no dia 11 de 

agosto de 2020, bem como recebida via e-mail no dia 11 de agosto de 2020 as 

16h19min, ou seja, é intempestiva.  

Desse modo, não cabe recebimento da presente impugnação, ante a 

intempestividade prevista em lei. É o parecer. 

 

Bandeirante – SC, 12 de agosto de 2020. 
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