
Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 

GABINETE DE COMPRAS, LICITAÇÕES 

 
ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO 

 

Referência: Solicitação de análise e parecer pelo Pregoeiro, nos termos do § 1º do art. 24 do 

Decreto nº10.024/2019, em sede de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico 050/2020, 

impugnação esta proposta pela empresa GENTE SEGURADORA S.A. 

 

 

O Chefe do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal do Rio 

Grande/RS vem, em face do encaminhamento supramencionado, considerar o quanto segue:  

 

1. QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA EM RELAÇÃO A EXIGÊNCIA DE 

REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DO RIO GRANDE/RS 

 

Insurge-se a impugnante quanto a exigência de que a empresa vencedora tenha um 

representante na cidade do Rio Grande/RS para, caso ocorra algum sinistro envolvendo algum dos 

veículos, seja realizada a execução do serviço o mais rápido possível. Apresenta como fundamento 

legal, para acolhimento da sua impugnação, o § 5º do art. 30 da Lei nº 8666/1993.Equivoca-se, 

entretanto, a impugnante na interpretação do fundamento legal apresentado. Trata o dispositivo de 

exigência de comprovação de experiência na prestação do serviço objeto da licitação, não 

comportando, assim, a interpretação de que a vedação nele expressa quanto a locais específicos seja 

outra que não a do local da prestação do serviço executada anteriormente para a comprovação da 

experiência.  

Surpreende, também, que a impugnante, após as razões apresentadas, tenha formulado, nos 

pedidos de encerramento, a solicitação de exclusão no Edital da exigência de filial/representação 

localizada num raio de 100Km do Município de Pitanga/PR, em visível contradição com o caso 

concreto da licitação ora promovida pelo Município do Rio Grande/RS e, na qual, a exigência 

contestada é de que a empresa vencedora tenha um representante na cidade do Rio Grande/RS. 

Neste quesito, outro não pode ser o parecer, em auxílio a decisão do pregoeiro, como 

determina o § 1º do art. 24 do Decreto 10.024/2019, do que pela improcedência da impugnação.  

 

2. QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA EM RELAÇÃO A PARTICIPAÇÃO, 

NA LICITAÇÃO, EXCLUISIVA DE MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE  

 

              Razão assiste à impugnante nas alegações apresentadas, pois somente as empresas 

enquadradas na forma do Decreto-Lei nº 73, de 21/11/1966 podem fazê-lo. Tal Decreto dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Seguros Privados, regulando as operações de seguros e resseguros e dando outras 

providências. No seu Art. 24 estabelece que poderão operar em seguros privados apenas Sociedades 

Anônimas ou Cooperativas, devidamente autorizadas e, no seu parágrafo único, que as Sociedades 

Cooperativas operarão unicamente em seguros agrícolas, de vida, e de acidentes do trabalho. Logo, 

nenhuma empresa na condição de ME ou EPP poderá/deverá se apresentar na licitação, por claro 

impedimento legal. 

 Neste quesito, portanto, outro não pode ser o parecer, em auxílio a decisão do Pregoeiro, do 

que pela procedência da impugnação, com consequente alteração do Edital e sua republicação com 

reabertura do prazo entre a data de divulgação do novo instrumento convocatório e a data remarcada 

para a Sessão de Abertura. 

                                                   Rio Grande, 21 de setembro de 2020. 

Ademir Giambastiani Casartelli 

Chefe do Gabinete de Compras, Licitações e Contratos 


