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DECISÃO 

 

Trata-se de Impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 010/2019, que versa 

sobre a contratação de empresa especializada em seguros para cobertura da frota de veículos 

pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, qual fora impetrada pela empresa PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 

  

A empresa apresentou em sua peça questionamentos a respeito do item 4.2 do 

termo de referência do edital, que trata da cobertura a eventuais acidentes que envolvam 

veículos da frota do fundo de saúde e terceiros transportados. Alegando que a forma como foi 

redigido referido item trás interpretação confusa a real intenção do redator.  

 

Referida confusão se daria no ponto onde o mencionado item diz que a seguradora 

deve garantir 100% (cem porcento) de indenização ou reembolso de indenizações que o 

segurado for obrigado a pagar, por danos involuntários, pessoais e/ou materiais, causados 

em seu próprio veículo, a terceiros transportados, bem como demais situações causadas 

pelos veículos segurados, decorrentes de risco aberto.  

 

O texto do parágrafo acima é a transcrição exata de um trecho do item 4.2 do 

termo de referência do edital, qual é matéria em debate na impugnação. Sendo que a 

contraversão se dá na frase: causados em seu próprio veículo, que segundo a Impugnante leva 

a crer que o Município está solicitando a cobertura de seguro a veículo que se envolver em 

acidente com outro veículo da própria frota.  

 

Dando como exemplo a situação hipotética de um dos veículos colidir com outro 

na garagem municipal quando for estacionado. Alegando que não existe este tipo de 

cobertura, por não poder o Município ser terceiro de si mesmo, usando como parâmetro para 

fundamentar sua tese a circular nº 365/05 as SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.  
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Além do mais, afirma ainda que no mesmo item é solicitada a cobertura para 

terceiros transportados e não transportados, no entanto, tal cobertura já é elencada na parte 

que se trata de garantia de responsabilidade civil facultativa de veículos.  

 

Pois bem, tomado ciência das informações contidas na Impugnação, a CPL passou 

a analisar o que é apontado pela Impugnante como sendo de dupla interpretação, além da 

questão da cobertura a terceiros.  

 

De fato ao ser considerada a situação hipotética apresentada, bem como a circular 

306/05 da SUSEP qual é utilizada para fundamentação, percebe-se que há sim a dupla 

interpretação do item 4.2, visto que a utilização do termo “próprios veículos” pode levar a 

confusão da intenção do redator ao elaborar o edital.  

 

No entanto, em sede de esclarecimento do ponto em questão, importante salientar 

que a utilização do termo acima se deu no intuito de referir-se ao veículo segurado, ou seja, ao 

objeto principal do fato, qual transportava os passageiros a que se refere.  

 

Tal expressão se deu tendo em vista o desconhecimento técnico desta Comissão 

para com a matéria tratada. Não sabendo que numa situação como a que foi narrada na peça 

seria impossível a cobertura por seguros, principalmente que havia regulamentação para tanto.  

 

Deste modo, mesmo não sendo a intenção da Comissão acabou por causar 

complicações na execução do referido edital. Visto que a inclusão ou supressão do item da 

forma que foi redigida influenciaria diretamente na  formulação da proposta. 

Considerando que a inclusão dos termos acresceria no valor final e a supressão destes 

diminuiria o mesmo.  

 

Como bem sabido, qualquer alteração feita no edital que afete diretamente a 

formulação de propostas, deve ser concedido novamente o prazo aos licitantes igualmente o 

inicial, conforme leciona o §4º do art. 21 da Lei 8.666/93, qual segue a íntegra:  
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§ 4° Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu 

o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

Desta feita, não teve outra saída a Comissão senão a suspensão sine die da 

abertura do certame, por ser a matéria debatida na presente objeto que infere diretamente na 

formulação das propostas, independentemente de seu resultado, se procedente ou não.  

 

Todavia, após consultar a própria circular 306/05 da SUSEP informada pelo 

Impugnante, pôde-se confirmar a veracidade das alegações. Além do mais, a fim de entender 

melhor a narrativa, foi realizada consulta telefônica a duas corretoras de seguro do Município 

sem que fosse citado o caso concreto, para que não houvesse interferência nas respostas.  

 

Logo, tendo o caráter de consulta, foi passado em tese a esta Comissão os mesmos 

termos que compuseram a Impugnação, ratificando os argumentos defendidos pela empresa 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.  

 

Por outra banda, no que tange aos terceiros transportados, estes também já estão 

sendo contemplados no próprio edital, encontrando-se no item 4.6 do termo de referência, 

onde se estabelece o limite de cobertura, especificamente onde se refere à APP – Acidentes 

Por Passageiros.  

 

Já os terceiros não transportados são inclusos e definidos onde é tratado dos danos 

materiais e corporais, visto que esta cobertura se estende aos terceiros que forem afetados pelo 

sinistro e não estavam sendo transportados pelo veículo segurado.  

 

Todavia, o fato de constar os terceiros transportados e não transportados no item 

4.2 não interfere nos itens que os regulamentam de forma específica. Vê-se o aludido item 

como termo genérico que apenas taxa o que deve ser coberto pela seguradora participante, 

sendo os demais itens subseqüentes a forma específica de tratá-los, não havendo interferência 

nem dupla interpretação quanto a estes.  
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Sendo assim, merece retificação apenas o que concerne ao veículo segurado, 

mantendo inalterada a parte de terceiros, passando item 4.2 do termo de referência edital a ter 

a seguinte redação:  

4.2 – Cobertura a eventuais prejuízos causados por eventos estabelecidos como 

parâmetro da cobertura, bem como, garantir ao Contratante Segurado 100 % (cem 

por cento) de indenização ou reembolso de indenizações que for obrigado a pagar, 

por danos involuntários pessoais e/ou materiais sofridos no veículo segurado, a 

terceiros transportados, terceiros não transportados, bem como demais situações 

causadas pelos veículos segurados, decorrentes de risco aberto; 

  

Com a retificação acima e as razões anteriormente expostas dá-se parcial 

provimento a Impugnação da empresa Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, para 

modificar apenas o termo que gera dupla interpretação concernente ao veículo segurado que 

sofre avaria.  

 

Realizadas as modificações no edital, publique-o novamente devolvendo o mesmo 

prazo inicial conforme preleciona o §4º, do art. 21, da Lei 8.666/93.  

 

Notifique a Impugnante do teor desta Decisão. 

 

Pinheiros – ES, 06 de agosto de 2019. 
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