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Ilustríssimo Senhor Pregoeiro da CEAGESP – COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E 

ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO  

 

 

 

 

 

 

Ref.: PROCESSO DE COMPRA Nº 087/2018 

PREGAO ELTRONICO Nº 013/2019 

 

 

 

 

Shield Segurança - Eireli, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

15.252.971/0001-04, com sede a Rua Piracicaba, 529, Bairro Jardim Paulista, município de Ribeirão 

Preto, estado de São Paulo, por sua representante legal infra assinado, vem, com fulcro no § 2º, do 

art. 41, da Lei nº 8666/93, em tempo hábil, à presença de Vossa Senhoria a fim de 

 

I M P U G N A R  

 

 

os termos do Edital em referência, que adiante especifica, o que faz na conformidade seguinte: 
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I – DOS FATOS 

 

A subscrevente tendo interesse em participar da licitação supramencionada, adquiriu o respectivo 

Edital. 

 

O Pregao Eletrônico em referencia tem por objeto a “Contratação de empresa para Prestação de 

Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial nos Entrepostos de Araçatuba, Marília, Presidente 

Prudente e São José do Rio Preto conforme especificações constantes do ANEXO I – TERMO DE 

REFERÊNCIA”. 

Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma com as descrições 

formuladas na clausula Sexta, subitem 6.1.1 do Anexo XII do Edital, que vem assim redacionados:  

6.1.1. A garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará pagamento de: 

 

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) prejuízos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; 

obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA”(nosso grifo) 

 

Sucede que exigir garantia de obrigações fiscais é absolutamente ilegal, pois afronta as normas que 

regem o procedimento licitatório, como à frente será demonstrado. 

II – DA ILEGALIDADE 

 

De acordo com o § 1º, do art. 3º, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu 

caráter competitivo, inclusive nos casos de 

sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências 

ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 

domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 

nos §§ 5
o
 a 12 deste artigo e no art. 3

o
 da Lei 

n
o
8.248, de 23 de outubro de 1991.(nosso grifo) 

 

Na medida em que o indigitado item do Edital esta exigindo que a licitante deverá apresentar 

garantia “de obrigações fiscais”, não resta dúvida que o ato de convocação de que se cogita 

consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter competitivo que deve 

presidir toda e qualquer licitação. 
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A Lei 8.666/93 menciona no paragrafo 1º, inciso II do art. 56, o seguro-garantia como uma das 

modalidades de garantia que podem ser exigidas na contratação de serviços. Entretanto, é a SUSEP 

que estabelece as disposições legais e instruções.  

 

A Circular SUSEP nº 477/2013 alterada pela Circular SUSEP nº 577/18, estabelece as regras, 

cabendo as Seguradoras a completa submissão a estas disposições legais e instruções da SUSEP. 

De acordo com o artigo 1º, subitem 1.1 da CIRCULAR SUSEP Nº 577, DE 26 DE SETEMBRO DE 

2018: 

1. Objeto: 1.1. “Esta cláusula tem por objeto garantir exclusivamente ao segurado, até o valor da 

garantia fixado em apólice, o reembolso dos prejuízos sofridos pelo segurado em função de 

descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do 

tomador oriundas do contrato principal”. 

(nosso grifo) 

Desta forma, a exigência de garantia de obrigações fiscais não encontra nenhum respaldo nas 

disposições que regem a matéria. 

Importante ressaltar que não escoimar este vício significa violar os princípios basilares de todo 

certame. 

III – DO PEDIDO 

 

Diante do exposto, requer-se seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com efeito para: 

 

- Realizar a ressalva no item que trata da garantia, excluindo a exigência de obrigações “fiscais”, 

tudo em conformidade com a legislação vigente, 

 

- Caso não for este o entendimento do ilustríssimo Senhor Pregoeiro, requer-se seja a presente 

Impugnação devidamente recebida, instruída e encaminhada à autoridade superior competente, 

para que a aprecie e, ao final, lhe de provimento. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Ribeirão Preto, 04 de junho de 2019. 

 

 

________________________________ 

   SHIELD SEGURANÇA – EIRELI 
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