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À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (“CPL”) DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA / SP 

por intermédio da Secretaria de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2020 DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA 

PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE FRANCO 

DA ROCHA/SP, INCLUÍDOS O DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO, EXPANSÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

 

IMPUGNANTE: JUNTO SEGUROS S.A. 

 

 

 

 

 

A JUNTO SEGUROS S.A., sediada na Rua Visconde de Nácar nº 1.440 – Centro, 

Curitiba/PR, CEP 80410-201, inscrita no CNPJ sob o nº. 84.948.157/0001-33, vem, 

respeitosamente, por intermédio de seus procuradores que ao final assinam, perante Vossas 

Senhorias apresentar  

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao edital de concorrência pública em epígrafe, nos termos do item 4 do Edital e no §1.° do artigo 41 

da Lei 8.666/1993, com fundamento nas razões de fato e de direito que a seguir passa a expor. 
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1. Tempestividade: 

Inicialmente, comprova-se pleno cumprimento ao prazo de até 5 (cinco) dias úteis que 

antecedem a data marcada para a abertura dos envelopes, ou seja, até o dia 29 de julho de 2020, 

conforme indicado no subitem 4.1.1 do Edital em referência, em razão da data da apresentação da 

presente impugnação. 

 

2. Objeto da licitação 

O Edital de Concorrência nº 004/2020 (“Edital”) tem por objeto a seleção de proposta mais 

vantajosa, sob o critério de menor valor mensal de contraprestação, por meio de Concessão 

Administrativa, a prestação dos SERVIÇOS de ILUMINAÇÃO PÚBLICA no MUNICÍPIO, incluídos 

o desenvolvimento, modernização, expansão, eficientização energética, operação e manutenção 

da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Município de Franco da Rocha/SP, conforme 

disposto na MINUTA DO CONTRATO e seus ANEXOS, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993 (“LEI DE LICITAÇÕES”), pela Lei Municipal n.º 334, de 2 de dezembro de 2019; 

Lei Municipal n.º 1.261, de 8 de junho de 2017; pela Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; pela Resolução Normativa n.º 414, 

de 09 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e alterações 

posteriores, assim como as cláusulas e condições fixadas em EDITAL e seus ANEXOS. 

O contrato de Concessão que decorrerá desta concorrência (“Contrato”) autorizará a 

concessionária a operar na área correspondente a todo o território do município. 

 

3. Razões de Impugnação: 

A presente impugnação retrata questões pontuais relativas ao anexo 11 - CONDIÇÕES 

GERAIS DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO eivadas de vícios, no tocante à garantia 

contratual a ser apresentada pela adjudicatária vencedora do certame na forma de Seguro Garantia, 

quer por discrepância ao rito estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 73, de 21 de novembro de 1966, e 

Circular SUSEP nº 477/2013, quer por restringirem a condição essencial relativa à funcionalidade 

do Seguro Garantia ou por não condizerem com a forma de comercialização do produto, segundo 

as regras aprovadas pelo ordenamento jurídico afeto ao tema. 
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Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, possibilitando uma melhor 

compreensão de determinadas cláusulas, evitando-se, assim, interpretações equivocadas. 

 

3.1. Condições Gerais de Garantia de Execução do Contrato – Anexo 11: 

As exigências que não condizem com as premissas do Seguro Garantia ou a respeito das 

quais se pretende exprimir esclarecimentos são as seguintes: 

 

“1. Condições Gerais aplicáveis às modalidades de garantia de fiança bancária e 

seguro garantia: 

1. Obrigação do Banco Fiador ou da Seguradora de pagar pelos prejuízos causados 

pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos na 

Cláusula 39.1 do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER 

CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contado a partir do recebimento da notificação escrita encaminhada pelo 

MUNICÍPIO ao Banco Fiador ou à Seguradora. 

2. Impossibilidade do Banco Fiador ou da Seguradora se escusarem do 

cumprimento das obrigações assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda 

que haja objeção ou oposição da CONCESSIONÁRIA.” (grifo nosso) 

 

A disposições contidas nas alíneas “1” e “2”, do item 1, do Anexo 11 - Condições Gerais de 

Garantia de Execução do Contrato acima grifadas, vão de encontro com as premissas do Seguro 

Garantia, pelo que se pretende demonstrar. 

Relevante destacar que, por questões de hermenêutica, as explanações iniciais seguirão 

em relação ao disposto na alínea “2” para, posteriormente, se seguir com as explicações relativas 

à parte em destaque (grifo) da alínea “1”. 

Visando abordar de maneira didática e organizada cada um dos dois temas trazidos no 

referido anexo, adotou-se à transcrição literal de partes do ofício, estando em destaque o que se 

pretende opor, e em seguida a fundamentação de forma detalhada que motiva a presente 

impugnação.  
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3.2. Obrigatoriedade de demonstração de prejuízo e da condução de processo de regulação de 

sinistro: 

2. Impossibilidade do Banco Fiador ou da Seguradora se escusarem do 

cumprimento das obrigações assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda 

que haja objeção ou oposição da CONCESSIONÁRIA.” (grifo nosso) 

 

Cumpre esclarecer, num primeiro momento, que o Seguro Garantia é a modalidade de 

seguro pela qual a Seguradora garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador 

(neste caso, “concessionário”) perante o Segurado (Poder Concedente), no âmbito do Contrato 

Principal e Edital. 

A apólice de Seguro Garantia, por meio da qual se materializa o contrato de seguro - neste 

caso na modalidade de garantia contratual -, deve observar rigorosamente a regulamentação 

estipulada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/1966, Circular SUSEP nº 477/2013 e 

legislação de seguros vigente no ordenamento jurídico pátrio. 

No âmbito da referida Circular, percebe-se a imposição da condução do Processo de 

Regulação de Sinistro pela Seguradora, ao final do qual esta emitirá Relatório Final de Regulação1 

manifestando a conclusão sobre a procedência ou não da reclamação2. 

No referido processo de regulação caberá ao Segurado a prova da ocorrência do risco 

coberto pelo seguro e a justificação de seu valor, nos termos o §1 do Art. 11 do Decreto-Lei 73/1966. 

 
1 Circular Susep 477/2013 – Anexo I - Capítulo I - 2. Definições: (...) 2.12. Relatório Final de Regulação: documento 
emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, 
bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2 Circular Susep 477/2013 – Anexo I  - Capítulo I - 2. Definições: (...) 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: 
procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração 
dos prejuízos cobertos pela apólice. 
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No caso de garantia contratual, a justificação do valor do sinistro se dará em razão de 

prejuízo comprovadamente sofrido3 ou da(s) multa(s)4 aplicada(s) ao concessionário.  

Neste sentido, a “impossibilidade” de a Seguradora se escusar do cumprimento das 

obrigações assumidas no contrato de seguro citada na alínea “2”, do item 1, do Anexo 11 do edital, 

revela-se descabida, uma vez que todo pleito apresentado pelo Segurado à Seguradora deverá ser 

acompanhado da respectiva documentação comprobatória – a exemplo da qual se cita a 

apresentação cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e 

culminou na aplicação de penalidade de multa.  

Esclarece-se que tal requisito se harmoniza com a disposição do item 7.2.1 das Condições 

Gerais (Capítulo I) e itens 4 e seguintes, especialmente 4.35, das Condições Especiais (Capítulo II) 

da modalidade de Seguro Garantia para Construção, Concessão, Fornecimento ou Prestação de 

Serviços, ambos da Circular SUSEP nº 477/2013: 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para 
apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado 
pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe 
prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da 
notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de 
Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, 
mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos 
procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data 
em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações 
assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados 
pelo segurado e pelo tomador; 

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador; 

 
3 Circular Susep 477/2013 – Anexo I  - Capítulo II - 2. Definições: (...) II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, 
excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo 
Inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como 
responsabilidade civil, lucros cessantes. 
4 Circular Susep 477/2013 – Anexo I - Capítulo I – 1. Objeto: 1.1 Encontram-se também garantidos por este seguro os 
valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas 
pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. 
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c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, 
inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à 
inadimplência do tomador;  

d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores 
retidos; 

e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos 
sofridos; 

(...) 

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos 
listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador 
em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, 
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação; (grifo nosso) 

 

Não à toa o processo de regulação de sinistro é essencial. Ele se coaduna com o princípio 

indenitário preconizado pelos arts. 778 e 781 do Código de Processo Civil, que fundamentam que 

a garantia não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do 

contrato ou do sinistro - corroborando que qualquer indenização securitária deverá ocorrer na exata 

medida do prejuízo demonstrado e/ou multa(s) aplicada(s) ao tomador e não adimplida(s) 

espontaneamente por este. 

Do exposto, resta demonstrado que a caracterização do sinistro ocorrerá mediante a 

apresentação dos documentos listados na referida Circular, não cabendo o reconhecimento do 

sinistro (caracterização) a partir de simples requerimento se este não acompanhar a respectiva 

documentação comprobatória.  

Igualmente, evidenciado está a imprescindibilidade do processo de regulação para a 

apuração do valor que será objeto de indenização securitária, sob pena de pagamento que 

ultrapasse o interesse segurado e viola diretamente o dirigismo estatal atinente ao tema.  

Ressalta-se, por fim, que referido processo de regulação é conduzido, a todo tempo, de 

forma imparcial pela Seguradora e considera as informações disponibilizadas pelas partes, 

respaldadas pela respectiva documentação comprobatória. Desta forma, havendo a demonstração 

de prejuízo pelo segurado nos termos da apólice, a seguradora procederá com o pagamento da 

indenização securitária independentemente da concordância ou não do tomador em relação a esta.  

Requer-se, diante disso, que a redação da alínea “2”, do item 1, do Anexo 11 - Condições 

Gerais de Garantia de Execução do Contrato seja retificada, considerando as condições contratuais 
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aplicáveis ao Seguro Garantia impostas pelo regulador do mercado de seguros (Susep) e 

ordenamento jurídico pátrio. 

 

3.3. Prazo regulamentar para pagamento da indenização securitária: 

1. Obrigação do Banco Fiador ou da Seguradora de pagar pelos prejuízos causados 

pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos na 

Cláusula 39.1 do CONTRATO, incluindo multas aplicadas pelo PODER 

CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contado a partir do recebimento da notificação escrita encaminhada pelo 

MUNICÍPIO ao Banco Fiador ou à Seguradora. 

 

Superados os esclarecimentos de fundamental importância contidos no tópico anterior, 

passa-se a análise relativa ao prazo de 30 (trinta) horas para o pagamento da indenização 

securitária. 

Se extrai da Circular em questão que, após o recebimento da reclamação e de todos os 

documentos que devem compor o processo de regulação, a Seguradora terá o prazo não superior 

a 30 (trinta) dias para realizar a indenização securitária, nos termos das Condições Gerais da 

Circular SUSEP nº 477/2013. 

 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato 

principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 

regulação do sinistro. (grifo nosso) 

 

Tal prazo possui razão de existir não só pela razoabilidade que os procedimentos que 

compõe o processo de regulação de sinistro requerem (e, apenas para fins informativos, as 

inúmeras regulações realizadas concomitantemente em razão dos demais contratos de seguro 

subscritos), como também a necessidade de liquidação do sinistro reclamado que é a apuração , à 

luz da apólice, do valor a ser indenizado. 

Por este motivo, o pagamento da indenização securitária está condicionado ao prazo 

regulamentar imposto contados da apresentação de todos os documentos necessários a regulação 

do sinistro. De tal modo, requer-se que o trecho que dispõe sobre o prazo para pagamento da 

indenização mencionado na alínea “1”, do item 1, do Anexo 11 - Condições Gerais de Garantia de 
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Execução do Contrato seja adequado a legislação atinente às normas de seguro, quando optada 

esta forma de garantia pelo tomador/adjudicatário. 

 

3.4. Considerações finais acerca das garantias ao contrato: 

Por fim, se invoca os normativos legais aplicáveis ao Edital e Contrato objeto da presente 

impugnação, no que concerne as garantias necessárias a sua execução.  

A Lei Federal nº 8.666/1993 (lei de licitações) dispõe, em seu art. 56, que, a critério da 

autoridade competente, poderá ser requerida garantia ao contrato, desde que prevista no 

instrumento convocatório. Por conseguinte, estabelece as modalidades assecuratórias admitidas e 

de livre escolha pelo contratado6.  

Em normativo mais especifico ao caso em análise, Lei Federal nº 8.987/1995 (lei de 

concessões), a previsão quanto a garantia a ser apresentada se revela como cláusula obrigatória 

ao contrato de concessão, como preconiza o inciso V do art. 23 da referida legislação7. 

Não menos importante, as Leis, respectivamente, federal e municipal de nº 11.079/2004 e 

9.875/2005 (leis de PPP) estabelecem, em seus art. 8 e 13, as modalidades que poderão ser 

apresentadas como forma de garantia ao contrato, dentre as quais se encontra o Seguro Garantia. 

Resigna-se, caso mantidas as disposições contidas em Edital e Contrato, a possibilidade de 

o tomador/adjudicatário optar pelo Seguro Garantia como modalidade de garantia ao contrato – ante 

as limitações normativas e legais aplicáveis ao tema -, em flagrante cerceamento dos direitos 

entabulados nos dispositivos legais acima referenciados que permitem ao contratado optar pela 

forma de garantia que lhe for mais vantajosa, já que legalmente admitidas.  

Pelo exposto, pugna-se como plenamente aceitável todos os requerimentos promovidas na 

presente impugnação. 

 
6 Art. 56.  A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. 
§ 1o  Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) (...) II - seguro-garantia;              
7 Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas: (...)  V - aos direitos, garantias e obrigações do 
poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e 
expansão do serviço e conseqüente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações; 
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4. Requerimentos: 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, com a 

correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer requisito ou disposição que 

macule ou restrinja a apresentação de garantia contratual na forma de Seguro Garantia. 

Requer, caso não corrigido o edital nos pontos invocados, seja mantida a irresignação da 

impugnante, para posterior juízo por parte da autoridade competente para tanto. 

Nestes termos, PEDE-SE DEFERIMENTO. 

Curitiba/PR, 30 de junho de 2020. 

 

 
 
 

JUNTO SEGUROS S/A 


