
 
  

Processo nº.: PREGÃO PRESENCIAL 007/2021 
Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agente de integração de estágios, com vistas a gestão das bolsas de estágio, 
conforme quantitativos e especificações estabelecidas nesse edital e no Anexo I - 
Termo de Referência – parte integrante do Edital. 
 

 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL Nº 007/2021 

 

 O pregoeiro da Câmara Municipal de Caldas Novas, no exercício de 

sua competência, tempestivamente e responde a impugnação interposta pela 

empresa Super Estágios Ltda – EPP, com as seguintes razões de fatos e de 

direito: 

Alega a impugnante, em síntese, que seja reformado o  item 2.11 do 

Edital do Pregão Presencial nº 007/2021  e seus anexos publicados,  incluindo 

ao rol das empresas vedadas a participar da presente licitação as instituições 

sem fins lucrativos. 

Face aos argumentos apresentados pela impugnante, faz-se as 

seguintes considerações: 

Alega que o Edital ao não vedar a participação de instituições sem 

fins lucrativos, contrapõe expressamente o mandamento constitucional da 

observância ao princípio da igualdade e das condições aos concorrentes nos 

procedimentos licitatórios disposto no art. 37, XXI da CF/88. 

Deverá ser considerado, para fins de retificação do Edital, que o 

critério do menor preço, as entidades sem fins lucrativos, a partir dos benefícios 

fiscais, irão cotar preços mais baixos para seus serviços, limitando somente aos 

custos operacionais.  

É o breve Relatório.  



 
  

No que tange as Pessoas Jurídicas o Código Civil pátrio se dedica 

todo dois capítulos inteiros as instituições sem fins lucrativos: fundações e 

associações.  

O Código Civil quando impede que as associações e fundações 

desempenhem um fim econômico, não teve a intenção de vedar que viessem a 

obter resultado econômico positivo, pois caso impedisse tal fato essas entidades 

não teriam como se manterem abertas.  

Na verdade, o que é proibido são que essas instituições sejam 

constituídas com a finalidade precípua de executar atividades econômicas 

ligadas diretamente a ideia de distribuição de lucro entre seus integrantes. 

Nessa senda, não existe nenhum impedimento que eles venham a colher 

resultados positivos como decorrência do exercício dos fins sociais a que se 

destinam.  

Diante desse entendimento, nada impede, que as entidades sem fins 

lucrativos possam participar de licitação, tampouco de celebrar contrato com a 

Administração Pública.  

A possibilidade da Administração contratar com entidades sem fins 

lucrativas é tão correta, pois o Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e 

Gestão emitiu a IN nº 5/2017 no qual diz: 

Art. 12. Quando da contratação de instituição sem fins 
lucrativos, o serviço contratado deverá ser executado 
obrigatoriamente pelos profissionais pertencentes aos quadros 
funcionais da instituição. 

Parágrafo único. Considerando-se que as instituições sem fins 
lucrativos gozam de benefícios fiscais e previdenciários 
específicos, condição que reduz seus custos operacionais em 
relação às pessoas jurídicas ou físicas, legal e regularmente 
tributadas, não será permitida, em observância ao princípio da 
isonomia, a participação de instituições sem fins lucrativos em 
processos licitatórios destinados à contratação de empresário, 
de sociedade empresária ou de consórcio de empresa. 

Sendo assim, em vista ao exercício de suas finalidades a participação 

na licitação de pessoa sem fins lucrativos é licita, tendo que ser observado a 



 
  

compatibilidade de seu objeto social e o objeto do certame, sendo esse o 

entendimento do Tribunal de Contas da União: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, 
reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo 
Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de 
admissibilidade constantes no art. 113, § 1º, da Lei 8.666/1993, 
c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste 
Tribunal, e no art. 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014; 

9.2. no mérito, considerar a presente representação 
parcialmente procedente; 

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; 

9.4. dar ciência ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI) , com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução - 
TCU 315/2020, de que modificações editalícias que tendem a 
provocar o aumento do número de interessados a participar do 
certame, independente de afetação de propostas de licitantes 
que já detenham o conhecimento do instrumento convocatório, 
identificadas no Pregão Eletrônico 3/2020, devem ser 
divulgadas pela mesma forma que se deu o texto original, nos 
termos do art. 21, § 4º, da Lei 8.666/1993, e art. 22 do Decreto 



 
  

10.024/2019, visando a preservar o princípio da competividade 
nas licitações públicas, insculpido nas seguintes legislações: Lei 
8.666/1993, art. 3º, § 1º, inciso I; e Decreto 10.024/2019, art. 
2º, caput, para que sejam adotadas medidas internas com vistas 
à prevenção de ocorrências semelhantes; 

9.5. encaminhar cópia do presente acórdão à Secretaria Especial 
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério 
da Economia (SEDGGD/ME) , ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações (MCTI) e aos representantes destes 
autos e do TC Processo 020.255/2020-9; e 

9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso 
III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog 
monitore as determinação ora realizadas. (ACÓRDÃO 
2426/2020 - PLENÁRIO, 019.507/2020-8, 09/09/2020, Relator. 
VITAL DO RÊGO) 

Diante do exposto, acolho a Impugnação apresentada pela empresa 

Super Estágios Ltda – EPP, para no mérito julgar PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, conforme entendimento do TCU não se pode vedar a 

participação das entidades sem fins lucrativos dos certames licitatórios, salvo as 

que se classificarem como OSCIP e participar sob essa condição.   

 
Caldas Novas, 12 de agosto de 2021. 
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