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RESPOSTA

PROCESSO N°                                : 21.0.000000844-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº        : 25/2021
ASSUNTO                                        : Resposta a Impugnação ao Edital
 
Versa o presente sobre impugnação ao Edital de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 25/2021, que tem por
objeto a Contratação de agente de integração para fins de execução do Programa de Estágio no âmbito da Defensoria
Pública do Estado do Tocantins, visando o preenchimento de vagas de estágio, não obrigatório, remunerado, por
estudantes de cursos de educação superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, conforme previsto na Lei
n° 11.788, de 25 de setembro de 2008 e legislação interna desta Defensoria Pública, pretensamente interposta pela
Empresa SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP, inscrita no C.N.P.J/MF sob nº 11.320.576/0001-52.
 
1. QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
1.1 - Cabimento
A partir de um viés constitucional, a qualquer cidadão é garantido o direito de petição aos órgãos públicos, ex vi do
disposto na letra “a” do inciso XXXIV do art. 5º da Carta da República, assim como no plano legal a Lei 8.666/93,
garante a qualquer cidadão o direito de impugnar um edital de licitação, consoante reza o § 1º, do artigo 41, assim
como reza o artigo 24, caput, do Decreto 10024/2019.
Conforme previsão editalícia, item 22, consta previsão de faculdade de impugnação ao instrumento convocatório
restando, pois, presente a hipótese do cabimento.
 
1.2 – Tempestividade
Conforme previsão editalícia, item 22.1, também guarnecido pela norma de regência, o prazo para impugnar o
instrumento convocatório é de 03 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.
Tendo em conta que a licitação está marcada para se realizar no dia 30 de agosto do corrente ano, e que
a pretensa impugnação foi encaminhada via e-mail dia 23/08/2021 resta formalmente presente a tempestividade.
 
2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
 
A empresa SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP, impugna o Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2021, aduzindo, em síntese
o que segue:
Pugna pela retificação do item 5.2, do Edital, para inclusão de vedação de participação de instituições sem fins
lucrativos no procedimento licitatório, com a alegação de que as entidades sem fins lucrativos gozam de benefícios
fiscais não extensivos às demais instituições de direito privado, o que implica em flagrante vantagem na disputa por
um contrato público, e assim, contrariando diretamente ao princípio da igualdade de condições aos concorrentes nos
procedimentos licitatórios.
Tece comentários sobre a não observância da disposição contida no parágrafo único ao art. 12 da Instrução Normativa
nº 05/2017 da SEGES.
E por fim, requer o conhecimento desta Impugnação, julgando-a totalmente procedente para retificar o edital de
licitação de Pregão Eletrônico nº 25/2021
 



3. ANÁLISE DOS ESCLARECIMENTOS
Após a protocolização da impugnação ao edital, via e-mail, os autos foram encaminhados à Diretoria Jurídica desta
DPE-TO a fim de subsidiar resposta tecnicamente adequada, face ao conteúdo da matéria, sendo a manifestação
incorporada na presente decisão nos termos abaixo aduzidos.
 
"Trata-se impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 25/2021, que tem por objeto a contratação de agente de
integração para fins de execução do Programa de Estágio no âmbito da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins, visando o preenchimento de vagas de estágio, não obrigatório, remunerado, por estudantes de cursos de
educação superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, apresentada pela empresa SUPER
ESTÁGIOS LTDA-EPP, CNPJ sob o n°11.320.576/0001-52. 
Pretende a Impugnante a retificação do subitem 5.2 do Edital, de modo a proibir a participação das instituições sem
fins lucrativos no certame, sob o argumento de que a permissão de entidades no procedimento licitatório inviabilizaria
uma concorrência justa com os demais licitantes.
Para tanto, a Impugnante ampara-se no disposto nos art. 37, XXI, da Constituição Federal, art. 3º, §1º, inciso I, da Lei
nº 8.666/93 e art. 12, parágrafo único, da Instrução Normativa nº 05/2017 da SEGES.
O art. 3º, §1º, inciso I da Lei nº 8.666/93 veda a inserção de cláusulas restritivas em editais de licitação que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. A regra em apreço privilegia o princípio da isonomia
e determina o tratamento igualitário a todos os licitantes, salvo os casos de tratamento favorecido disciplinado em lei
específica.  
Nesse sentido, em relação ao pleito de inserção de disposição editalícia proibitiva da participação de instituições sem
fins lucrativos em licitação, entende-se que tal pretensão vai de encontro a entendimento do Tribunal de Contas da
União, a saber

“Não deve haver vedação genérica de participação em licitações de entidades sem fins lucrativos, desde que haja nexo
entre os serviços a serem prestados com os estatutos e objetivos sociais da entidade prestadora dos serviços.” (Acórdão nº
7459/2010-2ª Câmara. Relator Ministro Raimundo Carreiro).  (Grifamos)
 

Outrossim, recentemente o Plenário do TCU, através do Acórdão 2847/2019, ratificou o entendimento supracitado,
senão vejamos:
 

 “A participação de associações civis sem fins lucrativos em licitações somente é admitida quando o objeto da avença
estiver em conformidade com os objetivos estatutários específicos da entidade”. 

 

Destarte, a partir dos arestos retromencionados, é possível concluir que a participação de instituições sem fins
lucrativos em licitação deve ser assegurada desde que haja compatibilidade entre os objetivos estatutários específicos
da entidade e o objeto licitado, o que deve ser analisado na fase de habilitação, caso a licitante melhor classificada
ostente tal natureza jurídica/qualificação.
 
Quanto à alegação de ofensa ao parágrafo único do artigo 12 da Instrução Normativa nº 05/2017, recentemente o
Tribunal de Contas da União enfrentou situação que suscitava decidir se o referido dispositivo normativo está em
desarmonia com os preceitos constitucionais e legais estabelecidos e com entendimentos jurisprudenciais do próprio
TCU, em especial os Acórdãos de nº 2.847/2019, 1.406/2017 e 746/2014 (todos do Plenário), oportunidade em que,
mantendo o entendimento já consolidado em sua jurisprudência, proferiu o Acórdão nº 2.426/2020–Plenário, no bojo
do qual expediu a seguinte determinação:
 

9.3. determinar à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia
(SEDGGD/ME), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 4º, inciso I, da Resolução –
TCU 315/2020, que adote providências para modificar o parágrafo único do art. 12 da IN 5-Seges/MP, de 26/5/2017, e
informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, os encaminhamentos realizados, visando a:
9.3.1. restringir a participação em licitações públicas somente às instituições sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condição;
9.3.2. harmonizar o dispositivo com preceitos constitucionais e legais estabelecidos (art. 5º, caput; e art. 3º, caput, da Lei
8.666/1993) e com entendimentos jurisprudenciais do TCU: Acórdãos 746/2014, 1.406/2017 e 2.847/2019, todos do
Plenário desta Corte de Contas; e



9.3.3. ampliar a competitividade em certames públicos e, por conseguinte, a seleção de propostas mais vantajosas para a
Administração Pública, em que o objeto também possa ser atendido por instituições sem fins lucrativos, tendo em vista que
inexiste norma legal que discipline, de forma indistinta, vedação de participação em processos licitatórios a essas
entidades;” (Grifamos.)
 

Não obstante, em análise acerca do entendimento do TCU sobre a participação de entidades sem fins lucrativos nas
licitações[1], consultoria Zênite concluiu que:
 

“[...] vige no âmbito da jurisprudência do Tribunal de Contas da União entendimento segundo o qual as entidades
sem fins lucrativos, com exceção de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público–Oscips, e que participem
da licitação sob esta condição, não podem ser impedidas de participar de licitação. Deve-se salientar, no entanto, que
para tal fim será indispensável que o objeto do contrato seja compatível com o objeto social da entidade sem fins lucrativos,
consoante disposto no seu ato constitutivo.”

 

Ante o exposto, esta Diretoria Jurídica manifesta-se pela manutenção do edital em todos os seus termos, não
merecendo provimento a impugnação aviada pela SUPER ESTÁGIOS LTDA-EPP, CNPJ sob o n°11.320.576/0001-
52, ao Pregão Eletrônico 25/2021."
 
 
4.  CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conheço da impugnação apresentada, porém, nego-lhe provimento, nos termos da motivação
acima exarada.
Esta decisão será publicada no site desta Defensoria Púbica do Estado do Tocantins e no sistema comprasnet, dando-se
a devida publicidade.                                                            

Documento assinado eletronicamente por DULCIRENE PEREIRA OLIVEIRA, Pregoeiro (a), em 25/08/2021,
às 09:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando
o código verificador 0577136 e o código CRC 26913A26.
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