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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

 

IMPUGNANTE: BRASILSEG CAMPANHIA DE SEGUROS.  

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2021 – SESI/SENAI 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SESI Nº. 021/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SENAI Nº. 014/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro de 

vida dos colaboradores e aprendizes do SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba. 

  
I. DO RELATÓRIO. 

 
Em breve síntese do processo administrativo relativo ao Pregão Presencial Nº. 

052/2021 do SESI/SENAI/DR/PB, depreende-se que se trata de empresa especializada 

para prestação de serviços de seguro de vida dos colaboradores e aprendizes do 

SESI/SENAI - Departamento Regional da Paraíba, em que a sessão de licitação ocorrerá 

no dia 30 de julho de 2021. 

Dito isto, a empresa BRASILSEG CAMPANHIA DE SEGUROS impugnou o referido 

instrumento convocatório, alegando, em síntese, que o seu item 14.2 restringe a 

competitividade quando exige que a empresa seguradora possua corretor de seguros no 

Estado da Paraíba, uma vez que o garantidor do contrato será exclusivamente a matriz 

seguradora. 

Aduz, ainda, que o item 8.1 do Edital de Licitação que prevê a forma de pagamento 

dos serviços de seguro estaria em desconformidade com o art. 63, inciso III, do Código 

Tributário Nacional, tendo em vista que as empresas seguradoras emitem apólice de seguro 

para fins de operacionalização, não havendo emissão de nota fiscal, assim como não seria 

possível o pagamento do contrato através de parcela única, tendo em vista que o número 

de parcelas deverá ser proporcional ao prazo do serviço prestado. 

Desse modo, requer a empresa impugnante que o Item 8.1 do Edital do Pregão 

Presencial nº. 052/2021 seja retificado para adequar o instrumento convocatório ao art. 63, 

inciso III, do Código Tributário Nacional, com vistas a prevê a emissão de Apólice de Seguro 

ao invés de nota fiscal, assim como modificar o item 14.2 para ampliar a competitividade no 

certame, com vista a suprimir a exigência de corretor de seguros no Estado da Paraíba. 

Ademais, verifica-se, em juízo de admissibilidade, que a impugnação atende as 

exigências do Item 7 do Edital de Licitação, uma vez que o requerimento fora encaminhado 

tempestivamente no dia 22 de julho de 2021, via e-mail institucional disponibilizado pela 
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Comissão de Licitação do SESI/SENAI/DR/PB, sendo o pedido corretamente endereçado a 

Pregoeira das Entidades licitantes. 

É, em epítome, o que basta à guisa de relatório.  

Vistos os autos discutidos e examinados, passamos a DECIDIR. 

 
II.         DOS FUDAMENTOS.  

Convém inicialmente ressaltar que o artigo 2º do Regulamento de Licitações e 

Contratos estabelece que as licitações do Sistema Indústria deverão ser processadas e 

julgadas com observância a base principiológica que regem os certames licitatórios, dentre 

os quais destaca-se o princípio da ampla competitividade. 

 Neste norte, o princípio da ampla competitividade veda a exigência de critérios que 

não guardem estrita relação com objeto licitado e que possam causar restrição ou frustrar o 

caráter competitivo do certame. 

Dessa forma, vejamos a disposição legal contida no Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI e SENAI: 

 
Art. 2º A licitação destina-se a selecionar a 
proposta mais vantajosa para o SESI e será 
processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo 
e dos que lhe são correlatos, inadmitindo-se 
critérios que frustrem seu caráter competitivo. 
 

Sobre o princípio da competitividade leciona Julieta Mendes Lopes Vareschini, in 

verbis:  

Por conta desse princípio, as exigências devem 
guardar estrita pertinência com o objeto licitado. 
Somente os requisitos que sejam imprescindíveis 
para o atendimento do interesse público é que 
poderão estar previstos no edital. São vedadas, 
portanto, condições que frustrem o caráter 
competitivo e que não guardem qualquer relação 
com o objeto licitado, como, por exemplo, a 
indicação de marca, salvo se resultar de 
justificativa técnica apta e suficiente. 

 

In casu, infere-se do pedido de impugnação que a empresa aponta que o item 14.2 

do Edital de Licitação restringe a competitividade no certame licitatório em testilha, tendo em 

vista que o instrumento convocatório exige que as empresa proponente possuam corretor 

de seguros no Estado da Paraíba para fins de orientação quanto dúvidas relativas à apólice 

de seguro e procedimentos necessários a obtenção das verbas indenizatórias. 
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Dito isto, considerando que a exigência de corretor de seguros lotado no Estado da 

Paraíba poderia em tese resultar na redução do número de participantes na licitação, o SESI 

e SENAI a fim de ilidir qualquer questionamento posterior, por questão de ordem prudencial, 

resolve acolher a impugnação para suprimir tal previsão do item 14.2, devendo, entretanto, 

as empresas proponentes disponibilizar outros meios de canais de atendimento à 

administração e colaboradores do SESI e SENAI, tais como chats, telefone, e-mail e site, 

entre outros meios igualmente eficazes. 

No tocante a exigência de emissão de nota fiscal, verifica-se que o procedimento 

adequado para efetivação da operacionalização do seguro será a emissão de apólice, tendo 

em vista que o Código Tributário Nacional assim prevê expressamente, senão vejamos: 

 

 Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre 
operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre 
operações relativas a títulos e valores mobiliários 
tem como fato gerador: 
III - quanto às operações de seguro, a sua 
efetivação pela emissão da apólice ou do 
documento equivalente, ou recebimento do prêmio, 
na forma da lei aplicável; 
 

Na mesma linha procedimental dispõe o Código Civil Brasileiro, ipsis litteris: 

 
Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a 
exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na 
falta deles, por documento comprobatório do 
pagamento do respectivo prêmio. 

 
Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão 
nominativos, à ordem ou ao portador, e 
mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim 
de sua validade, o limite da garantia e o prêmio 
devido, e, quando for o caso, o nome do segurado 
e o do beneficiário. 
Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice 
ou o bilhete não podem ser ao portador. 

 
Ademais, merece reparo o item 8.1 do Edital de Licitação para suprimir a previsão 

de pagamento em parcela única, tendo em vista que a natureza do continuada do serviço 

de seguro de vida não comporta pagamento em parcela única, mas apenas em parcelas 

mensais e sucessivas equivalentes ao período da disponibilização da cobertura do seguro, 

sob pena de configurar pagamento antecipado, o que vedado pelo Tribunal de Contas da 

União. 

 
III. DECISÃO. 
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Ex positis, julgo PROCEDENTE o pedido contido no requerimento encaminhado 

pela empresa BRASILSEG CAMPANHIA DE SEGUROS, alterando a redação dos itens 8.1 

e 14.2 do instrumento convocatório do Pregão Presencial Nº. 052/2021 do 

SESI/SENAI/DR/PB, na seguinte forma: 

a) Alterar o Item 8.1 do Edital de Licitação para prevê a possibilidade de emissão 

de Apólice de Seguro ao invés de nota fiscal; 

b) Alterar o Item 8.1 do Edital de Licitação para retirar a expressão “Os pagamentos 

serão efetuados em parcela única”, passando a prevê o pagamento em parcelas 

mensais e sucessivas. 

c) Modificar o Item 14.2 do Edital de Licitação para retirar a expressão 

“estabelecido no Estado da Paraíba”, possibilitando a participação no certame 

de empresas que não possuam corretor de seguros no estado da Paraíba, desde 

que disponibilize outros canais de comunicação adequados para sanar dúvidas 

acerca dos procedimentos a serem perseguidos para recebimento do prêmio e 

outras informações relativas a prestação dos serviços. 

 

É a decisão. 

Publique-se. 

 

 Campina Grande, em 27 de julho de 2021. 

 

 

ARIANA ALMEIDA GONZAGA 
Presidente da Comissão de Licitação do SESI/SENAI/DR/PB 

 


