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IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 011/2017 

 

  Objeto do certame: contratação de serviços especializados de seguro predial total dos 03 

(três) imóveis das sedes do CREF2/RS, na cidade de Porto Alegre/RS, conforme especificações constantes 

do edital. 

  Itens impugnados: 

 

a) pregão exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte: conforme informação fornecida 

pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, “a operacionalização de seguros é exclusiva de 

sociedade anônimas autorizadas pela Susep”, o que impede que as seguradoras enquadrem-se como 

microempresas ou empresas de pequeno porte. Acolho, portanto, as impugnações apresentadas quanto a 

este ponto; 

b) pagamento das indenizações dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados do aviso do 

sinistro: conforme o art. 33 caput e § 1º da Circular 256/04 da SUSEP, o prazo de 30 dias deve iniciar com 

a entrega dos documentos necessários a regulação e liquidação do sinistro. Acolho, portanto, as 

impugnações apresentadas quanto a este ponto; 

c) item 11.2 alínea c.2 exigindo no atestado de capacidade telefone, fax e e-mail do responsável por sua 

assinatura: o art. 30 inciso II e § 5º da Lei 8.666/93 elenca as exigências máximas para a habilitação 

técnica, não incluindo os dados do responsável pela assinatura em seu texto. Acolho, portanto, a 

impugnação apresentada quanto a este ponto. 

 

  Esclarecimentos: 

 

a) atividades desenvolvidas nos locais a serem segurados e protecionais de incêndio e roubo: itens 1.2.4 e  

1.4 incluídos no termo de referência; 

b) cobertura de vendaval: item 1.3.4 incluído no termo de referência. 

 

  Tendo em vista as retificações necessárias no Edital 2017/000011, com o acolhimento 

das impugnações, bem como a inclusão de mais um imóvel no objeto do certame, determino nova 

publicação do Aviso de Edital no D.O.U., bem como nova publicação do texto integral do Edital no site do 

CREF2/RS e na ferramenta Licitações-e, reiniciando o prazo de oito (oito) dias.  

 

 

 

Porto Alegre, 28 de abril de 2017 
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Pregoeira CREF2/RS 


