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DECISÃO 

ASSUNTO: ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL INTERPOSTA PELA 

EMPRESA BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A. 

Trata-se de unia impugnação, interposto tempestivamente pela 

empresa BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A já qualificada 

nos autos do processo licitatório, face ao Edital do Pregão Presencial N° 

2018.07.27.1, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

Ô 	
ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL PARA 

VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO 

MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência. 

A Impugnante alega que as condições exigidas no instrumento 

convocatório, compromete a proposta de preço haja vista o valor de referencia 

para ônibus ter por base a tabela FIPE. 

Feitas as considerações iniciais, passo a decidir. 

DOS FATOS 

Como asseverado acima, cuida o feito de certame licitatório, objeto do 

Pregão Presencial de n9  201 8.07.27.1, no qual a empresa BRASILVEICULOS 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, interpôs impugnação ao Edital em comento, 

alegando que as informações do valor de referencia para cotação dos veículos 

na categoria ônibus e ambulância, não constam na tabela FIPE o que 

impossibilita ser elaborado uma proposta de seguro. 
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Eis o relato da demanda. 

DO MÉRITO 

A Administração Pública deve o estrito cumprimento, sempre pautado na 

finalidade pública dos seus atos, assim como em respeito aos princípios basilares da 

licitação e dos atos administrativos, mormente o da legalidade, o da isonomia, o da 

moralidade, o da vinculação ao instrumento convocatória e o do julgamento objetivo. 

Como é sabido, citados princípios norteiam a atividade administrativa, 

impondo conduta ao administrador com o escopo de vedar a prevalência de sua 

vontade pessoal, impondo o dever de pautar seus atos segundo as prescrições legais 

e no caso das licitações as normas que regem os certames. 

Ressai asseverar ainda que no campo das licitações, estes princípios 

importam em sua essência o fato de que o administrador venha a observar as regras 

que a lei e o instrumento convocatória traçaram para o procedimento, tratando-se, 

pois, de verdadeira garantia ao administrado, na medida em que são evitados 

subjetivismos e preferências (parcimônia, pessoalidade). Aliás, este é o objeto da Lei 

n9  8.666/93, a qual prescreve em seu art. 30 , in verbis: 

"Art. 3 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
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são correlatos." (negritos da julgadora). 

Corroborando com esse entendimento, bem como norteado pelo princípio da 

vinculação ao edital, o inesquecível Professor Hely Lopes Meirelles1  define edital, 

como sendo "( ... ) lei interna da licitação, e como tal, vincula a todos os seus termos 

tanto os licitantes como a Administração que o expediu". Dessa forma, o Edital 

enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos 

licitatórios, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias 

das partes interessadas, regulando, assim, o desenvolvimento da relação entre a 

Administração e os licitantes. 

No caso ora em testilha, a empresa BRASILVEICU LOS COMPANHIA 

DE SEGUROS SIA interpôs Impugnação ao Edital, com o desiderato de que as 

informações do valor de referencia para cotação dos veículos na categoria 

Ônibus e ambulância, não constam na tabela FIPE o que impossibilita de ser 

elaborado uma proposta de seguro. 

A tabela FIPE é um estudo da média de preços que os veículos 

possuem no mercado, que vão desde as variações de custo de vida na cidade 

até as oscilações no mercado imobiliário. 

Contudo, mesmo abrangendo praticamente a totalidade de veículos 

disponíveis no mercado brasileiro, a tabela FIPE não fornece informações 

quanto aos veículos de uso profissional adaptados, como ambulâncias e ônibus 

escolares. 

'MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
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Portanto, o questionamento levanto pela impugnante encontra amparo 

legal, sendo necessário a modificação do Edital para acrescentar os valores 

dos veículos informados nos itens 3.2.1 e 3.2.2 do Termo de Referência do 

Edital, para auxiliar na elaboração da proposta de seguro, objeto da licitação. 

CONCLUSÃO 

Por tudo acima exposto, opinamos, restritos aos aspectos jurídicos-

formais, pela PROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada, a fim de 

acrescentar os valores de IS (Importância Segurada) dos veículos descritos 

nos itens 3.2.1 e 3.2.2 do Termo de Referência do Edital, referentes a 

SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO e do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, como bem descrito nos despachos de fls. 304 a 310. 

Horizonte/CE, 04 de Setembro de 2018. 

'-\ 
ibeiro da Silva 

Pregoeira do Município 
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