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   PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, companhia seguradora, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.198.164/0001-60, com sede nesta Capital do Estado de São 

Paulo, na Avenida Rio Branco, nº 1489 e Rua Guaianases, nº 1238, Campos Elíseos, CEP 01205-

001, representada neste ato na forma de seu Estatuto Social, ora Contrarrazoante, vem, 

respeitosamente, à presença de V. Sa., por sua procuradora que esta subscreve, apresentar: 

 

 

CONTRARRAZÕES RECURSAIS 

 

 

Ao Recurso Administrativo interposto pela SEGUROS SURA S.A., ora Contrarrazoada, em face 

da decisão que a inabilitou do certame sob referência. 

 

 

 

   Termos em que, 

   Pede Deferimento. 

 

 

 

Novo Horizonte, 15 de maio de 2019. 

CARLOS CESAR EVANGELISTA JUNIOR 

CPF: 407.239.498-08 

 

 

 

 

 



 

 

 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE 

 

   A Contrarrazoada protocolou seu Recurso Administrativo em 10/05/2019 

(sexta-feira), data do término de seu prazo para a interposição. Em consonância com o disposto 

na legislação de regência e no próprio Edital, com o encerramento do prazo recursal da 

Contrarrazoada, inicia-se, no dia útil subsequente, o prazo de 03 (três) dias úteis para as demais 

licitantes apresentarem suas contrarrazões, encerrando-se, portanto, em 15/05/2019, data de 

protocolo destas contrarrazões, sendo, portanto, tempestiva. 

 

II – DOS FATOS 

 

   Trata-se de processo licitatório destinado à contratação de empresa 

especializada para “Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no ramo de 

SEGUROS DE AUTOS, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo 

ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 horas, veículos 

pertencentes a Frota Municipal, constantes do Projeto Básico - ANEXO I”, na modalidade pregão 

presencial, tipo menor preço global, cuja sessão pública se realizou em 07/05/2019. 

 

   Depois da etapa de registro e classificação da proposta escrita, e da fase de 

lances, passou-se à habilitação das licitantes, ocasião em que a Contrarrazoante foi considerada 

habilitada, enquanto a participante Contrarrazoada foi inabilitada. 

 

   Inconformada com sua inabilitação, a Contrarrazoada interpôs recurso 

administrativo, requerendo a reconsideração da decisão que a inabilitou, declarando-a como 

habilitada e vencedora do certame, alegando, sem síntese, que não tem conhecimento do 

motivo pelo qual restou inabilitada, trazendo, contudo, a mesma argumentação apresentada 

em sua Impugnação de Edital, que foi indeferida. 

 

    

III – DO MÉRITO 

 

   Embora a Contrarrazoada alegue desconhecer o motivo de sua inabilitação, 

restou consignado na Ata de Sessão Pública: “Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou 

a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos 

requisitos estabelecidos no Edital”. 

 

   Portanto, a inabilitação da Contrarrazoada se deu por descumprimento dos 

requisitos de habilitação, mais precisamente, aquele que foi objeto de sua Impugnação de Edital, 

o que ficou, inclusive, assentado na Ata, conforme segue: 

 



 

 

    Conforme salientado pelo i. Pregoeiro, o Recurso é recebido como direito de 

petição, uma vez que seu conteúdo não reúne condições para o seu conhecimento, porquanto 

o pedido em tela já foi resultado de julgamento de Impugnação de Edital, impetrada pela 

seguradora SURA, tendo sido indeferido seu pleito. 

 

   Desta forma, como bem observado pelo i. Pregoeiro, o presente Recurso tem 

natureza meramente protelatória, eis que busca revolver matéria já analisada pela comissão 

licitatória ao analisar a Impugnação de Edital. 

    

   Alega a Contrarrazoada que a exigência fixada no Edital não se mostra coerente 

com objeto da licitação em tela, pois o parâmetro de índice de endividamento é claramente 

desproporcional. Aduz, ainda, ter apresentado a melhor proposta. 

 

    A Contrarrazoada traz argumentação desprovida de coerência, pretendendo 

seja dado ao texto do Edital intepretação extremamente descasada do objetivo da 

Municipalidade, que é o de habilitar para contratação não apenas a empresa que apresentar a 

melhor proposta, mas também aquela que possuir maior capacidade econômico-financeira de 

cumprir as obrigações contratuais. 

 

   Por óbvio que uma empresa mais endividada terá menor higidez financeira, 

menor capacidade de assumir as obrigações decorrentes do contrato, mormente considerando 

que o contrato de seguro é um contrato em que a seguradora assume o risco do(s) objeto(s) 

segurado(s). 

 

   Pelo princípio da vinculação ao Edital, não pode a administração pública negar 

vigência à letra do Edital, afastando a exigência relativa à comprovação da capacidade 

econômico-financeira de participante. 

 

   Assim, deve ser mantida a inabilitação da Contrarrazoada, que não demonstrou 

cumprir plenamente aos requisitos de habilitação, previstos no Edital. 

 

    



IV – DO PEDIDO 

 

   Por todo o exposto, requer a Contrarrazoante seja negado provimento ao 

Recurso Administrativo apresentado pela Contrarrazoada, mantendo-se a inabilitação desta 

para a continuidade no certame. 

 

   Termos em que, 

   Pede Deferimento. 

 

 

Novo Horizonte, 15 de maio de 2019. 

 

 

 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

CARLOS CESAR EVANGELISTA JUNIOR 

CPF: 407.239.498-08 


