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DECISÃO 

 

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela empresa PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor a Decisão da CPL que declarou 

vencedora a empresa GENTE SEGURADORA S.A. no certame do Pregão Presencial 

018/2019.  

 

O recurso e as contrarrazões foram protocolizados tempestivamente e atendem aos 

requisitos de admissão, merecendo serem recebidos.  

 

Em sua peça a empresa Porto Seguro afirma que a CPL declarou vencedora do 

referido certame a empresa GENTE, quando não deveria ter feito. Pois segundo a Recorrente 

a empresa Recorrida está cumprindo penalidade que recebeu no Estado do Rio Grande do Sul 

que, em suas palavras, determinou o impedimento de contratação com a Administração 

Pública pelo prazo de 06 (seis) meses.  

 

Alega também que a CPL deveria ter examinado tal situação antes de declará-la 

vencedora e ignorou o fato, mantendo sua participação e posterior vitória. Por fim, pleiteia 

pela revisão da Decisão para desclassificação da empresa pelo descumprimento ao item 6.3 do 

edital que rege o certame.  

 

Por sua vez, a empresa GENTE se defende em suas contrarrazões afirmando que a 

Decisão que imputou a ela a punição de impedimento à contratação com a Administração 

Pública se deu exclusivamente no território estadual do Rio Grande do Sul. Apresentando em 

sua peça a própria Decisão da CELIC/RS (Entidade que aplicou a sanção). 

 

Além do mais, referida empresa também atesta o conhecimento da CPL ante a 

situação, vez que comprova que dias antes do início do certame foi mantido contato com a 

Comissão no intuito de sanar uma dúvida quanto a possibilidade de participação na presente 
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licitação. Ocasião em que a mesma respondeu positivamente pela participação conforme 

citação na peça contraditória.  

 

Pois bem, em análise à situação chegamos a seguinte conclusão. A decisão da 

CELIC/RS que determinou a impossibilidade de contratação com a Administração Pública é 

taxativa ao descrever que seu efeito se restringe ao Estado do Rio Grande do Sul.  

 

Mesmo que haja entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que confirmem a 

tese apresentada pela Recorrente, as idéias se dividem acerca do tema em debate, não havendo 

corrente majoritária. O que faculta a aplicabilidade ao caso concreto.  

 

No entanto, para que a decisão seja livre de vícios ou obscuridade e seja pautada 

com retidão sob a égide dos princípios da administração pública, sobretudo os da moralidade, 

legalidade, impessoalidade e probidade administrativa. Necessário se fez um trabalho de 

pesquisa sobre o caso.    

 

O caso apontado pela Recorrente é real, tanto que a própria Recorrida não se 

escusa da culpa e admite o fato, inclusive, apontando a própria decisão que a imputou. De 

outra banda, também é real que a CPL tinha conhecimento do fato antes mesmo da abertura 

do certame.  

 

Todavia, no momento em que a Comissão fora consultada sobre a possibilidade 

de participação da empresa GENTE no certame epigrafado, foi sinalizado positivamente a ora 

Recorrida. Mediante e-mail enviado desta Comissão para aquela empresa com base em uma 

Decisão da Justiça Federal do Estado do Espírito Santo.  

 

No entanto, a decisão de “permissão” para participação do certame se deu, 

inicialmente após uma consulta telefônica com a própria CELIC/RS para tomar conhecimento 

do motivo pelo qual a empresa foi penalizada, por não estar explicito no texto da decisão. 

Tendo como resposta ao douto Procurador Municipal, o Dr. Paulo Silva Galdino, que efetuou 

a ligação, que o motivo que desenccadeou na sanção não foi descumprimento de contrato, 
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muito menos falha na prestação do serviço. Mas sim ausência de documentação no momento 

do certame licitatório.  

 

Não satisfeita com a resposta da CELIC/RS a CPL foi à busca de mais material 

para formular sua decisão, se positiva ou negativa. Encontrando, portanto, uma Decisão da 

Justiça Federal do ES que não somente permitiu a participação da empresa em uma licitação 

que a mesma estava promovendo, como também a declarou vencedora. 

 

Vale ressaltar que a Decisão em comento é do dia 04/11/2019 e versa sobre o 

mesmo fato, com a mesma empresa. Porém estamos tratando de um outro certame licitatório, 

em outro órgão público. Sendo satisfatoriamente este na Justiça Federal do nosso Estado do 

Espírito Santo, vejamos o que disse a Juíza Federal, Dr.ª Cristiane Conde Chmatalik, Diretora 

do Foro:  

[...]  

 

Às fls. 332/333 (JFES-DES-2019/21039), a pregoeira do certame informa a 

tempestividade das peças recursais. Esclarece que, pelo item 30.2 do Edital 

realizou consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas e Suspensas 

(CEIS), NO DIA 16/10/2019 e verificou a penalidade que, pelo seu fundamento 

e por diligência junto ao órgão sancionador, concluiu que a sanção está restrita 

aos órgãos do Governo do Rio Grande do Sul. Esclarece que o entendimento 

atual do TCU de que a penalidade prevista no artigo 87, inciso III da Lei nº 

8.666/93, incide somente em relação ao órgão ou à entidade contratante 

(Acórdão nº 3.243/2012-Plenário). Grifo nosso. 

 

Às fls. 336 (JFES-PAR-2019/00558), a Coordenadoria Jurídica destaca a 

regularidade dos atos de processamento do recurso, mas não consta dos autos 

documento que comprove a regularidade de representação do signatário do recurso, 

o que entende que deve ser providenciado, com base no artigo 5º, parágrafo único da 

Lei nº 9.784/99. 

 

Quanto às razões recursais, entende acertada a interpretação da pregoeira do 

certame, salientando que a penalidade fundada no artigo 7º da Lei nº 10.520/02 se 

restringe à toda a administração do ente federativo ao qual pertence o órgão 

sancionador, conforme entendimentos doutrinário e jurisprudencial que menciona. 

Conclui sugerindo que as razões recursais sejam conhecidas, mas não providas, 

mantendo-se a decisão da pregoeira do certame quanto à habilitação da vencedora. 

 

[...] 

 

Com base na manifestação da pregoeira oficial (JFES-DES-2019/21039) e no 

parecer da Coordenadoria Jurídica (JFES-PAR-2019/00558), tenho por conhecer 

do recurso interposto pela licitante Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, mas no mérito, negar-lhe provimento, com base nos fundamentos 
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jurídicos levantados pela Coordenadoria Jurídica (JFES-PAR-2019/00558), os 

quais acolho integralmente. Grifo nosso. 
 

Assim sendo, mantenho a decisão da Pregoeira Oficial que declarou vencedora 

do Pregão Eletrônico nº 35/2019, a empresa Gente Seguradora S/A e adjudico o 

objeto à referida empresa, no valor de R$ 14.995,00 (quatorze mil, novecentos e 

noventa e cinco reais), conforme proposta de fl. 276/278. Grifo nosso. 

 

[...] 

 

Ainda, homologo o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2019, nos termos propostos 

pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio às fls. 267/306, e na Ata de fls. 307/309, 

cujo objeto foi adjudicado à empresa Gente Seguradora S/A. 

 

Outro ponto importante a ser observado nesta Decisão, é que além do fato ser 

idêntico ao presente, as figuras de Recorrente e Recorridas também são as mesmas. Ou seja, a 

Empresa Porto Seguro já teve a resposta de seu questionamento no certame supramencionado, 

mas insiste em recorrer alegando o mesmo fato, o que pode ser adotado como postura 

protelatória.  

 

Vale ressaltar que a Comissão pauta seus trabalhos sob os pilares do bom direito, 

não agindo em favor de qualquer que seja a empresa. O fato de ter permitido a participação da 

empresa GENTE não foi uma decisão tomada a bel prazer ou por interesse em sua 

participação, o que seria de irresponsabilidade tremenda para com o povo, que é de fato 

soberano quando tratamos de uma democracia limpa como a exercida nesta Administração.  

 

Além do mais, assim como grifado na decisão citada, o entendimento atual do 

Tribunal de Contas da União – TCU é de que sanções como a imputada a empresa Recorrida 

pela CELIC/RS são restritas ao órgão ou entidade contratante. Não tendo efeitos sob os 

demais órgãos ou entes federados.  

 

Sendo assim, mantemos a Decisão anteriormente tomada de classificar e declarar 

vencedora a empresa GENTE SEGURADORA S.A., por ser esta medida de justiça. Devendo 

o procedimento licitatório seguir imediatamente seu curso legal para as próximas fases, com o 

fim do efeito suspensivo.  
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Intimem-se a todos do resultado desta Decisão, e publique-se seu inteiro teor no 

site do Município, sob o endereço: www.pinheiros.es.gov.br, na aba pertinente.  

 

Pinheiros – ES, 13 de Janeiro de 2020. 
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