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Ref.:  Pregão Presencial nº 067/2019 
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A LOCALIZA RENT A CAR S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.670.085/0001-55, com sede 
em Belo Horizonte/MG, Avenida Bernardo de Vasconcelos, 377 – Cachoeirinha. CEP: 31.150-000, 
telefone (31)3247-7866, e-mail michael.souza@localiza.com, por seus representantes legais, vem, 
respeitosamente, com fulcro no ato Convocatório, apresentar: 
 

 
IMPUGNAÇÃO 

 
 

pelas inclusas razões de fato e de direito a seguir expostas, as quais requer sejam recebidas e, 
depois de cumpridas as formalidades cabíveis, seja a presente conhecida e provida. 
 
I. DA TEMPESTIVIDADE 

 
Cumpre observar, de início, que a abertura do certame ocorrerá dia 10/12/2019, 

portanto, considerando o prazo de 05 (cinco) dias úteis anteriores a data de abertura para 
impugnação ao edital, não há qualquer dúvida quanto à tempestividade da presente peça. 

 
 
II. SÍNTESE DOS FATOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
A Contratante publicou o Edital nº 28/2019, na modalidade Pregão Presencial, tipo 

menor preço por item, para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem 
motorista e sem combustível, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

 
Um ponto problemático no edital é a ausência de valores de coberturas de seguros 

pertinente e compatíveis com o mercado de aluguel de carros. 
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Condições manifestadamente onerosas ao estabelecer que as Locadoras possuam 
reserva técnica de carros; 

 
 É, pois, o que se passará a expor de forma pormenorizada. 
 
 

III. DAS COBERTURAS DE SEGUROS DOS VEÍCULOS 
 
É sabido que a licitação visa atingir o maior número de licitantes possíveis para maior 

concorrência possível para que a Administração Pública selecione a proposta mais vantajosa.  
 
Destacamos que a Superintendência dos Seguros Privados - SUSEP é o órgão 

responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 
capitalização e resseguro.  Dentre os diferentes tipos de seguros (Garantia, Danos, Transportes, 
Automóveis, ETC), nos de automóveis o termo "cobertura total" se aplica somente ao veículo e 
não a terceiros e ocupantes do veículo. Nos artigos 4º e 15 da Circular 269 de 2004, Seção VIII 
determina que os seguros devam possuir prêmios discriminados por cobertura e limites de 
indenização por cobertura.  

 
Constata-se na Resolução de Licitações e Contratos do Sistema S, “o Regulamento de 

Licitações e Contratos traduz o consenso de todas as entidades do “Sistema S” e que sua 
sistematização e padronização foram feitas à luz da Constituição Federal e dos princípios gerais e 
do chamado Processo Licitatório, entre os quais podem ser citados os da legalidade, da 
moralidade, da isonomia, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo;”. (grifamos) 

 
A delimitação dos valores de cobertura dos seguros é primordial para a igualdade, 

isonomia e julgamento objetivo. Sem essa informação, cada locadora considerará valores de 
coberturas diferentes, onde, valores muito baixos dá vantagem competitiva a uma empresa por 
ter considerado em sua proposta um custo menor, tornando assim a disputa desigual. Ademais, a 
falta dos valores de cobertura impacta em insegurança ao SESI SENAI PB. 

 
Conforme constata-se na Resolução do Sistema S, a definição clara, objetiva e 

compatível com o mercado com a devida justificativa técnica compõe fase preparatória do pregão.  
  
“Informativo de Licitações e Contratos 187/2014- TCU 
As exigências de atributos técnicas inseridas no edital devem ser absolutamente 
relevantes e proporcionais ao fim que se busca atingir com a realização da licitação, 
isto é, pertinentes para o específico objeto que se intenta contratar. Para se legitimar 
determinada restrição em processo licitatório, deve ser apresentada a devida 
justificativa técnica e/ou econômica para tal. ” 
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Destaca-se ainda o Respeitoso Tribunal de Contas da União – TCU já se manifestou em 

conformidade com tais entendimentos: 
 
 
“A violação de princípios básicos da razoabilidade, da economicidade, da legalidade e 
da moralidade administrativa, e a desobediência às diretrizes fundamentais da 
licitação pública, no caso, a isonomia entre licitantes, o julgamento objetivo, a 
vinculação ao instrumento convocatório, bem como o caráter competitivo do 
certame constituem vícios insanáveis que ensejam a fixação de prazo para exato 
cumprimento da lei, no sentido de declarar a nulidade do certame.” Acórdão 
6198/2009 Primeira Câmara (Sumário) – (Grifamos) 
 
 
Conforme o Art. 2º da Resolução do “Sistema S”, temos:  
 
 
“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.” (Grifamos) 
 
 
Destaca-se que a Superintendência dos Seguros Privados - SUSEP é o órgão 

responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, 
capitalização e resseguro.  Dentre os diferentes tipos de seguros (Garantia, Danos, Transportes, 
Automóveis, ETC), nos artigos 4º e 15 da Circular 269 de 2004, Seção VIII determina que os 
seguros de veículos devem possuir prêmios discriminados por cobertura e limites de indenização 
por cobertura, sendo que, o termo "cobertura total" se aplica somente ao veículo e não a 
terceiros e ocupantes do veículo. 

 

Ressalta-se que a determinação de valores de cobertura de seguros trazida pela SUSEP 
não se confunde com os entendimentos do Tribunal de Contas da União em seus Acordão Nº. 
4991 do TCU, e o Acórdão Nº. 828/2018, que versam sobre a irregularidade de exigência de 
Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo-CRLV e outros documentos inexigíveis junto 
aos documentos de habilitação.  
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Tendo em vista que a SUSEP determina que as locadoras explicitem os valores limites 
de indenização, salientamos que é comum encontrar nos certames a exigência dos valores de 
cobertura a seguir:  

 Danos Materiais a terceiros: R$ 50.000,00 

 Danos Corporais a terceiros: R$50.000,00 

 Danos Morais a terceiros: R$ 5.000,00 

 Indenização por Pessoa já coberta pelo DPVAT: 
o Morte: 13.500,00 
o Invalidez: 13.500,00 
o Despesas de Assistência Médica e Suplementares: R$ 2.700,00 

 
 

Algumas locadoras aventureiras podem assumir o risco e não contratar legalmente 
essa cobertura, o que, além de ser irregular, fere a isonomia e a igualdade de competição. 

Ademais, a determinação dos valores de cobertura é primordial para que as licitantes 
tenham condições de igualdade na disputa, pois, uma cobertura de seguros com valor mais baixo 
é mais barata.  

Logo, não determinar tais valores de cobertura acima apontados, leva ao SESI SENAI 
PB estimular a desigualdade de competição entre as licitantes interessadas com parâmetros de 
seguros incompatíveis ao mercado.  

Nessa linha, visando a igualdade, isonomia, o julgamento objetivo e a segurança da 
Contratante em suas contratações, alertamos que a falta dos valores de cobertura de seguros no 
edital estimula a desigualdade de competição e impacta em ilegalidade. 

 
 
Exaustivamente comprovado os possíveis riscos decorrentes de omissões no ato 

convocatório, a não completude do Edital configura flagrante desrespeito ao princípio da 
legalidade e da seleção da proposta mais vantajosa à Administração. 
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IV. CONCLUSÃO E PEDIDOS 

 
 

Por todo o exposto, ante a ameaça de violação do princípio da legalidade e da seleção 
da proposta mais vantajosa a LOCALIZA requer que a presente impugnação seja conhecida e 
provida, para os seguintes ajustes no Edital: 
 

a. Inclusão no ato convocatório todas as condições que se encontram omissas, incluindo:  
Contra a onerosidade excessiva, constar os valores de cobertura de seguros:  

 

 Danos Materiais a terceiros: R$ 50.000,00 

 Danos Corporais a terceiros: R$50.000,00 

 Danos Morais a terceiros: R$ 5.000,00 

 Indenização por Pessoa já coberta pelo DPVAT: 
o Morte: 13.500,00 
o Invalidez: 13.500,00 
o Despesas de Assistência Médica e Suplementares: R$ 2.700,00 

 
Caso não seja esse o entendimento desta douta Comissão Permanente de Licitação, 

requer a remessa dos autos à autoridade superior, para conhecimento e acolhimento do presente 
apelo, tendo em vista o que acima se expõe. 

 
Pede deferimento.  
 

Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

____________________________________ 

LOCALIZA RENT A CAR S/A 

NOME: Michael Leandro Alves de Souza  

CARGO: Analista de Licitação 

RG N: 12.956.992 SSP MG 

CPF Nº 015.351.806-50 

michael.souza@localiza.com  
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