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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2017 

Processo nº 00410/2016 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Seguro Anual, 

RCF – Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo, APP – Acidentes Pessoais de 

Passageiros, para cobertura de 09 (nove) Veículos de propriedade da EBC. 

 

Trata o presente da impugnação apresentada pela empresa MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

61.074.175/0001-38, contra o Edital do Pregão acima referenciado. 

 

 

1. TEMPESTIVIDADE 

 

Registre-se que o recebimento da impugnação pela Coordenação de Licitações, 

se deu por meio eletrônico, no endereço: cpl_ebc@ebc.com.br, dia 20/03/2017, 

tempestivamente, haja vista a data de abertura estar programada para 24/03/2017.  

 

 

2. DOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO 

 

De forma sucinta o Impugnante levanta a impossibilidade de cumprimento do 

subitem 15.2 do Edital, que exige para execução do pagamento, a emissão de Nota Fiscal 

pelas Seguradoras. 

 

Ressalta que por mais que a cobertura securitária tenha denominação de 

"prestação de serviço", trata-se de uma operação financeira (securitária). 

 

Por esse motivo, as companhias seguradoras emitem Apólice de Seguro ao 

invés de Nota Fiscal para efetivarem suas operações conforme previsto no art. 63 do 

Código Tributário Nacional.  

 

 

3. DA ANÁLISE  

 

Não assiste razão ao ponderamento realizado pelo impugnante, uma vez que, 

de acordo com o Código Tributário Nacional - CTN, em seus artigos 63 e 64 a efetivação 

das operações de seguro ocorrerão por meio da apólice ou documento equivalente, 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;" (g.n)  

" Art. 64. A base de cálculo do imposto é: (...) 

 

 III - quanto às operações de seguro, o montante do prêmio;" (g.n) 
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Vale destacar que a normatização supra, infere quanto à efetivação da 

operação de seguro, informando que está se consolida com a emissão da apólice, de 

documento equivalente, ou recebimento do prêmio. Contudo, a questão analisada refere-

se ao pagamento da apólice, que neste caso, são informadas pelo edital as diversas 

possibilidades para sua efetivação, seja na forma de Nota Fiscal ou na forma de Fatura, 

constatemos: 

 

"15.2 Para execução do pagamento de que trata o subitem 15.1, o Licitante 

Vencedor deverá fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

emitida, sem rasura, em letra legível, se o caso, em nome da Empresa Brasil 

de Comunicação S/A - EBC, CNPJ nº 09.168.704/0001-42, informando o 

número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência." (g.n) 

 

Ao analisarmos o texto do subitem acima referenciado, percebemos que a 

utilização da barra inclinada entre os termos Nota Fiscal e Fatura correspondente, tem o 

valor disjuntivo, ou seja, foi utilizada com o intuito de separar elementos que 

representem alternativas, portanto, o Edital ofertou a utilização de qualquer uma destas 

para atendimento do exigido no subitem 15.1: 

 

"15.1 O pagamento do valor global anual será efetuado por ordem bancária 

até o 5o (quinto) dia útil, mediante a apresentação da documentação de 

cobrança do valor do prêmio, devidamente atestada pelo fiscal do contrato 

indicado pela autoridade competente da EBC." (g.n) 

 

Ressaltamos que o impugnante utiliza atualmente, no contrato estabelecido 

com a EBC, cobrança por meio de Fatura Mensal de Prêmios, para que sejam efetuados 

os pagamentos das operações realizadas. 

 

Consoante às informações esculpidas até o momento, procedeu-se consulta ao 

link do site do impugnante: https://www.mapfre.com.br/seguro-br/images/gap-nota-fiscal-

manual-do-segurado_tcm909-143402.pdf, que traz em seu escopo, "O Seguro GAP - 

Manual do Segurado", e informa na página 27, que sua metodologia de cobrança é feita 

por faturamento, portanto, não traz qualquer impedimento de sua participação na 

licitação em comento, senão vejamos: 

 

"este seguro é por prazo determinado tendo a seguradora a faculdade de não 

renovar a apólice na data do vencimento, sem devolução dos prêmios pagos 

nos termos da apólice. O não pagamento da fatura em até 60 dias o seguro 

será cancelado automaticamente. alíquota de Imposto sobre operações 

Financeiras (IoF) estabelecida pelo decreto-lei nº 6.339, de 03.01.2008. suseP - 

superintendência de seguros Privados - autarquia Federal responsável pela 

fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência 

complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. 

Telefone gratuíto da suseP: 0800 021 8484." (g.n) 

 

Salientamos que a regra estabelecida no subitem 15.2 do Edital não fere o 

regramento do ramo segurador, visto ser metodologia utilizada inclusive pelo  

impugnante em seus contratos de seguro, nem tão pouco restringe a disputa, ou fere a 

competitividade, pois oferece opções de faturamento aos interessados em participar do 

certame. 
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4. DA CONCLUSÃO 

 

Pelo exposto e diante da argumentação apresentada, acompanhando o 

entendimento do egrégio Tribunal de Contas da União - TCU, o qual estabelece como 

atribuição da Comissão de Licitação a apreciação de impugnações aos editais de licitação: 

 

"Restrinja à Comissão de Licitação a atribuição de apreciação das 
impugnações de editais de licitação, por ser dessa a competência legal para 
realizar o processamento e julgamento das propostas dos licitantes, nos 
termos dispostos no art. 51 da Lei 8.666/1993.Acórdão 135/2005 Plenário" 
(g.n) 
 
Posicionamo-nos, pelo conhecimento da impugnação para, no mérito, negar-

lhe provimento, ficando confirmada a abertura do certame para a data de 24/03/2017 às 

09h30min, bem como, mantida todas as condições estabelecidas no instrumento 

convocatório. 

 

Brasília, 21 de março de 2017. 

 

 

NEIRE MARIS MARQUES 

Pregoeira 

 


