
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73

 DECISÃO À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 02/2016 

I. DAS PRELIMINARES

1. Trata-se de impugnação ao Edital  de Pregão Eletrônico  nº 02/2016, que tem

como objeto é contratação de serviços de seguro de veículos, com cobertura total para 04

(quatro) veículos pertencentes à frota do Coren/SE, danos materiais,  danos corporais,

morte e invalidez, assistência 24 horas a veículos e passageiros e cobertura em danos aos

vidros,  conforme especificações e  condições contidas no Termo  de Referência,

manejada  pela  empresa  Porto  Seguro  Companhia  de  Seguros  Gerais  (CNPJ  nº

61.198.164/0001-60), nos termos a seguir delineados: 

II. DOS REQUERIMENTOS DA IMPUGNANTE

2. Alega  a  Impugnante,  em síntese,  que  o  fundamento  que  justifica  a  referida

impugnação se dá em virtude do item 7.4 do Anexo I do Edital (Termo de Referência),

que trata de parte das obrigações da Contratada:

7.4  Restituir  ou  reparar  os  danos  causados  por  raio  e  suas

consequências;  incêndio e explosão,  inclusive os  causados por atos

danosos praticados de forma isolada e eventual por terceiros; queda

em precipícios ou pontes; queda de agentes externos sobre o veículo;

acidente  durante  o  transporte  do  veículo  por  meio  apropriado;

submersão total ou parcial proveniente de enchentes ou inundações,

inclusive quando guardado em subsolo; granizo, furacão e terremoto;

alagamento,  enchente  ou  inundação(inclusive  no  caso  de  veículos

guardados em subsolo); calço hidráulico (travamento do motor);
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3. Fundamenta  a  impugnante  que  a  obrigatoriedade  de  cobertura  de  prejuízos

decorrentes  de  calço hidráulico deve depender de sua causa,  ao contrário do efeito.

Aponta que não deve haver cobertura ao calço hidráulico, se ele decorrer de conduta do

motorista que conscientemente assumir o risco de transpor trecho inundado ou alagado e

cuja trafegabilidade esteja comprometida. Na hipótese, caracterizar-se-á o denominado

agravamento de risco que,  nos termos do art.  768 do Código Civil,  impõe perda do

seguro.

4. A impugnante requer, portanto, em relação ao item impugnado, sua exclusão ou,

subsidiariamente,  que  seu  texto  seja  alterado,  para  prever  que  o  calço  hidráulico

(travamento  do  motor)  será  indenizado  desde  que  o  dano  decorra  de  causa  que  se

constitua em risco coberto.

III. DOS PRESSUPOSTOS

5. DA TEMPESTIVIDADE 

A Impugnação foi protocolizada via e-mail para a Comissão Permanente de Licitações

(CPL) desta Autarquia Federal no dia 09/03/2016, às 15h34min. A Sessão está prevista

para abertura às 10h00min do dia 14/03/2016. Assim, reconhece-se a tempestividade na

presente manifestação nos termos do Edital,  bem como do art.  18,  caput,  da Lei  nº

10.520/2002.

6. EXISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNÁVEL

Em 02/03/2016 foi publicado o Aviso de Licitação no Diário Oficial da União, edição

nº 41, Seção 3,  pg. 139, com a consequente disponibilização do Edital  da licitação,

contra  o qual  cabe  impugnação,  nos  termos  do que  fixa  o Art.  41,  §  1º  da Lei  nº

8.666/1993 e Art. 18, caput, do Decreto nº 5.450/2005.
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7. FUNDAMENTAÇÃO

A impugnante aponta os fundamentos legais e fáticos sobre os quais supostamente se

sustentam suas alegações.

8. FORMA ESCRITA

A  impugnação  foi  apresentada  na  forma  escrita  e  em  vernáculo,  mediante  correio

eletrônico, conforme fixado no item 15.2 do Edital.

9.  LEGITIMIDADE

A teor do que fixa o já citado Art. 41, § 1º da Lei nº 8.666/1993, qualquer cidadão é

parte legítima para impugnar Edital de licitação.

10. INTERESSE

Dado o ramo de atuação da ora impugnante,  demonstra-se que a  mesma é legítima

interessada.

IV. DOS REQUERIMENTOS E DA ANÁLISE DO PREGOEIRO

A impugnante pede acolhimento das seguintes razões:

11. A  impugnante  requer,  em  relação  ao  item  impugnado  (obrigatoriedade  de

cobertura  de  prejuízos  decorrentes  de  calço  hidráulico),  sua  exclusão  ou,

subsidiariamente,  que  seu  texto  seja  alterado,  para  prever  que  o  calço  hidráulico

(travamento  do  motor)  será  indenizado  desde  que  o  dano  decorra  de  causa  que  se

constitua em risco coberto.

Resposta: Podemos citar alguns comentários de especialistas no ramo de seguro de

veículos  cujas opiniões são unânimes em assegurar que uma parcela insignificante

de sinistros, causados por acidentes naturais, tenham sido negados:
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“As seguradoras fazem análises técnicas e têm como revelar se houve

agravamento de risco por parte do cliente. Mas trata-se de uma questão

polêmica.” (Luiz Henrique Cussen, diretor-presidente da corretora de

seguros Maxseg)

“O agravamento de risco não é fácil de ser medido. É difícil falar em

agravamento de risco com todas as vias alagadas” (Marcelo Sebastião,

diretor do ramo de automóveis da Porto Seguro)

“No  seguro  mais  tradicional,  que  é  a  cobertura  compreensiva,  as

seguradoras cobrem esse tipo de evento” (Anderson Mello, diretor de

automóveis da Sul América)

12. Além  disso,  na  região  onde  trafegam  os  veículos  do  Coren/SE  raramente

ocorrem alagamentos, pois trata-se de região com pouca incidência de chuvas.

13. Os  condutores  dos  veículos  do  Coren/SE  são  profissionais  devidamente

habilitados e responsáveis, além de serem orientados a atuar em plena observância aos

requisitos de direção defensiva, com preservação ao patrimônio público em eventual

fenômeno como o citado na presente impugnação.

V – DA CONCLUSÃO

14. Diante do exposto, deve-se manter o Edital sem modificações.
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VI – DA DECISÃO

15. CONHEÇO da  impugnação  para  NEGAR  PROVIMENTO,  mantendo-se

inalterados os textos do Edital.

Aracaju, 10 de março de 2016

Elvis Lima Moura da Silva

Pregoeiro

Coren/SE

De acordo:

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
Presidente do Coren/SE
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