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ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO, NOMEADO PELO SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA E O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 

DEPARTAMENTO REGIONAL DA PARAÍBA - SESI/SENAI-PB 

 

Pregão Presencial nº 052/2021 

Processo Administrativo SESI nº 021/2021I 

Processo Administrativo SENAI nº 014/2021 

 

A BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, inscrita 

no CNPJ/MF nº 28.196.889/0001-43, com sede na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 

Ala A, 29º andar, Vila Gertrudes, São Paulo/SP – CEP 04.794-000, endereço eletrônico: 

documentosgoverno@brasilseg.com.br, vem, respeitosamente, por seu representante, 

com fulcro no art. 87, §1º, da Lei nº 13.030/16, ao Regulamento de Licitações e Contratos 

do SESI/SENA e nos princípios constitucionais que regem o procedimento licitatório, 

apresentar a presente IMPUGNAÇÃO ao Instrumento Convocatório em epígrafe. 

 

Pondera, desde já, a possibilidade de sua retificação para excluir 

o vício abaixo indicado. 

 

São Paulo, 22 de julho de 2021. 

 

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 

Representante Legal 

 

mailto:documentosgoverno@brasilseg.com.br
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I - TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente, cumpre elucidar sobre a tempestividade da 

impugnação ora apresentada. Isto porque, o item 7.1 do Edital, do instrumento 

convocatório estabelece o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 

abertura da sessão o prazo para apresentação de ato impugnatório. 

 

7.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão de 

abertura, qualquer cidadão através de correspondência endereçada à 

Comissão de Licitações do SESI/SENAI-PB ou e-mail constantes no 

ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente 

edital. 

 

Como a sessão do Pregão está designada para o próximo 

dia 30.07.2021, considera-se tempestiva a impugnação ora apresentada. 

 

II – DO BREVE ESCOPO FÁTICO 

 

Trata-se de Licitação, na modalidade Pregão Presencial, 

com o objetivo de contratar empresa especializada para prestação de serviços de 

Seguro de Vida, com cobertura de sinistro por Morte Natural ou por Morte 

Acidental, para 1.000 (mil) colaboradores e aprendizes do SESI/DR/PB e do 

SENAI/DR/PB. 
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Da análise, constata-se que o processo contém 

exigências que não se adequam ao mercado segurador, bem como comprometem o 

caráter competitivo da licitação, quais sejam:  

 

(i) Nomeação de Corretora de Seguros 

(ii) Pagamento em parcela única, para prestação de 

serviços contínuos e com variações de segurados. 

 

Ocorre que as exigências suscitadas no edital não devem 

se aplicar ao caso concreto, por questão legal específica ao ramo de seguros, 

restringindo a competição, como se passa doravante expor. 

 

Daí porque, com todo respeito, merece reforma. 

 

III-  DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNANTE  

 

NOMEAÇÃO DE CORRETOR DE SEGUROS ESTABELECIDO NO 

ESTADO DA PARAÍBA 

 

O presente processo licitatório exige que a Seguradora, 

denominada contratada, nomeie corretor de seguros para o intermédio ao contrato a 

ser firmado entre as partes, conforme abaixo: 
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“14. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA (...) 

14.2. Responsabilizar-se por informar nome, telefone, e-mail de um 

corretor de seguros que possua habilitação junto a 

Superintendências de Seguros Privados - SUSEP, estabelecido no 

Estado da Paraíba, com vistas a orientar e sanar dúvidas acerca da 

apólice de seguro contratado, assim como informar quanto aos 

procedimentos e documentos necessários para obtenção dos valores 

das verbas indenizatórias em caso de sinistro nos termos do item 1 

do presente Termo de Referência” 

 

Ab initio, cumpre esclarecer que o garantidor do contrato é 

única e exclusivamente a matriz da seguradora, independentemente de sua 

localização, sendo a mesma responsável por todas as obrigações contratuais até a sua 

finalização.  

 

Razão pela qual, torna-se desnecessária a indicação 

Corretor de Seguros, bem como representante domiciliado no Estado da Paraíba, 

uma vez que, pela praxe do mercado segurador, as companhias seguradoras possuem 

consultores regionais e prepostos, que atendem não somente a este Estado, como 

também diversas localidades, em todo território nacional, o que não prejudica, em 

hipótese alguma, a execução de seu serviço sem o intermédio de corretor ou preposto 

local. 

 

Na hipótese desta impugnante, por exemplo, o 

atendimento e feito por meio de sua Central de Atendimento 24 horas (0800 729 

7000 ou 0800 962 7373), responsável pela prestação de toda e qualquer informação 



   
Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A• 29º andar 
04794-000 • Vila Gertrudes • São Paulo/SP  
www.bbseguros.com.br 

SAC 24h 0800 729 7000 - SAC 24h Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 962 7373 - Ouvidoria 0800 880 2930 – Ouvidoria Deficientes Auditivos ou 
de Fala 0800 775 7003 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na 
defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais. 

Página 5 de 11 

 

referente a documentação, solicitação de assistência a terceiros, dentre outros 

assuntos. Enfim, todo atendimento necessário a boa prestação dos serviços 

securitários poderá ser imediato e diretamente obtido por meio da Central de 

Atendimento das companhias seguradoras. 

 

Há também a indicação de preposta específica, locada 

na matriz da Seguradora, com intuito de possibilitar uma comodidade maior aos seus 

segurados, com a consequente prestação de apoio mais célere, vistas ao atendimento 

tempestivo das demandas decorrentes aos serviços, dirimindo dúvidas e quais quer 

problemas existentes diretamente com a contratante, contato este que será repassado 

caso logre vencedora do referido certame. 

 

Assim, não há que se falar, pois, indicação de corretor 

como representante, bem como preposto local se faz desnecessária. Por isso, a 

exigência é incompatível com o mercado segurador. 

 

 Por isso, a exigência contida no item 14.2 do Edital, 

com todo respeito, merece reforma. 

 

IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ÚNICO PARA SERVIÇOS 

CONTÍNUOS COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE 

SEGURADOS 

 

O edital, na Minuta do Contrato, expõe: 



   
Av. das Nações Unidas, 14.261 • Ala A• 29º andar 
04794-000 • Vila Gertrudes • São Paulo/SP  
www.bbseguros.com.br 

SAC 24h 0800 729 7000 - SAC 24h Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 962 7373 - Ouvidoria 0800 880 2930 – Ouvidoria Deficientes Auditivos ou 
de Fala 0800 775 7003 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados). A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na 
defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais. 

Página 6 de 11 

 

 

“CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

8.1 - Os pagamentos serão efetuados em parcela única, após a 

apresentação da nota fiscal/fatura, mediante liquidação da despesa 

devidamente atestada pelo setor competente, através de depósito em 

conta bancária de titularidades da CONTRATADA, nos termos do 

Item 13 do Termo de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão nº. 

052/2021. ” 

 

Primeiramente, é importante esclarecer que, em razão 

das peculiaridades do mercado, o número de parcelas deverá ser correspondente ao 

prazo pelo qual os serviços serão prestados, uma vez que o contrato possibilitaria a 

inclusão de novos colaboradores e aprendizes no decorrer da vigência de sua Apólice 

de Seguros, conforme previsto no item 8.2 da Descrição dos Serviços. 

“8.2. A seguradora possibilitará a inclusão de novos colaboradores e 

aprendizes no decorrer da vigência da Apólice, sem custo adicional, 

garantindo a cobertura a partir da data de admissão no SESI/PB e no 

SENAI/PB, conforme consta do objeto deste Termo de Referência” 

 

Nesse sentido, entende-se que a quantidade de vidas 

poderá ser alterada, em atendimento as necessidades do contratante. Deste modo, os 

valores das parcelas mensais serão com vistas a quantidade de segurados ativos, que 

serão previamente inclusos mediante solicitação do SESI SENAI. 

 

Além disso, se faz necessário comunicar que as 

Companhias Seguradoras não emitem Nota Fiscal, uma vez que a cobertura 
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securitária, mesmo sendo denominada prestação de serviços, configura operação 

financeira (securitária). 

 

Desse modo, para efetivar a operação, as seguradoras 

emitem Apólice de Seguro (ao invés de Nota Fiscal), nos termos do Código 

Tributário Nacional – CTN:  

“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. ” 

 “art. 64 - A base de cálculo do imposto é: (...) III - quanto às 

operações de seguro, o montante do prêmio.” 

 

 Por esse motivo, incide sobre a operação securitária o 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme art. 1º, II, da Lei nº 5.143/66: 

 “Art. 1º - O Imposto sobre Operações Financeiras incide nas 

operações de crédito e seguro, realizadas por instituições 

financeiras e seguradoras, e tem como fato gerador: (...) 

II - No caso de operações de seguro, o recebimento do prêmio. ” 

  

A base de cálculo desse imposto, vale esclarecer, é o 

montante global mensal dos prêmios, como preceitua o art. 2º daquela lei: 
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 “Art. 2º - Constituirá a base do imposto: 

I - Nas operações de crédito, o valor global dos saldos das 

operações de empréstimo, de abertura de crédito, e de desconto de 

títulos, apurados mensalmente; 

II - Nas operações de seguro, o valor global dos prêmios recebidos 

em cada mês. ” (g.n.) 

  

Desta forma, é realizada a apresentação de 

apólice/fatura/boleto, como condição de pagamento. 

 

IV - RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE 

 

As exigências impugnadas são atípicas, sendo capazes de 

restringir consideravelmente o universo de licitantes, impondo prejuízo ao erário, em 

detrimento aos princípios legais que regem os processos licitatórios. 

 

Por isso, afrontam os princípios legais das licitações, em 

especial o da vantajosidade e economicidade, que impõe a congregação do maior número 

possível de concorrentes em prol da competitividade, a fim de obter a melhor proposta, 

nos termos do art. 31: 

 

“Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados 

por empresas públicas e sociedades de economia mista 
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destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais 

vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do 

objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço 

ou superfaturamento, devendo observar os princípios da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da 

economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, 

da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de 

competitividade e do julgamento objetivo” (g.n) 

 

Do mesmo modo, estabelece o art. 2º do Regulamento de 

Licitações e Contratos: 

 

“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.” 

 

Assim, o ilustre doutrinador Marçal Justen Filho: 

“A licitação busca selecionar o contratante que apresente as 

melhores condições para atender os reclamos do interesse 
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público, tendo em vista todas as circunstâncias previsíveis 

(preço, capacitação técnica, qualidade, etc).” 1 

 

Nessa linha, a jurisprudência:  

“Visa à concorrência pública fazer com que maior número de 

licitantes se habilitem para o objetivo de facilitar aos órgãos 

públicos a obtenção de coisas e serviços mais convenientes a 

seus interesses. Em razão desse escopo, exigências 

demasiadas e rigorismos inconsentâneos com a boa exegese 

da lei devem se arredados. (...)” (TJ/RS, in RDP 14/240)  

 

Dessa forma, qualquer item que restrinja a participação dos 

licitantes contraria os princípios que regem os atos, especialmente quando, como na 

hipótese desta impugnação, impede a participação dos interessados no certame. 

 

Por tudo isso, sempre com o devido respeito, o texto do ato 

convocatório merece reforma, a fim de excluir as exigências impugnadas, ampliando a 

disputa. 

 

VI - DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, se faz presente solicitar o 

recebimento, análise e provimento desta peça para: 

                                                           
1 Justen Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos Administrativos. 16ª ed., rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. 
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(i) Considerando que a Seguradora já possui os 

requisitos necessários para os atendimentos dos 

serviços a serem contratados, bem como possuem 

atendimento personalizado composto por 

consultores e prepostos com notório 

conhecimento e qualificados para a 

intermediação de quaisquer dúvidas ou 

problemas inerentes aos sinistros, solicitamos a 

exclusão/substituição da obrigatoriedade de 

indicação de corretor de seguros e preposto local. 

 

(ii) Considerando as particularidades do serviço a ser 

contratado, solicitamos a exclusão/substituição 

de pagamento em parcela única, alterando-a para 

pagamento mensal.  

 

Contudo, na remota hipótese de não ser esse o 

entendimento de V. Sa., o que se cogita por mero argumento, requer o recebimento 

desta peça, no efeito suspensivo, e sua remessa ao crivo da douta autoridade 

superior. 

 

São Paulo, 22 de julho de 2021. 

 

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 

Representante Legal 
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