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À  
Superintendência de Recursos Logísticos, da EPE 
(Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis, Centro, CEP 20040-020, Rio de 
Janeiro – RJ, endereço eletrônico editais@epe.gov.br) 

 
Ref.: Licitação EPE nº LI.EPE.002/2021  

 
 
 
 
 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - 

IABS, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme 
processo MJ no 08026000510/2003-51 e Despacho da Secretaria Nacional de 
Justiça, de 31 de outubro de 2003, publicado no Diário Oficial da União – D.O.U. 
de 12 de novembro de 2003, com fundamento no que dispõem a Lei nº  9.790, 
de 23 de março de 1999, Decreto no 3.100, de 30 de junho de 1999 e Portaria 
no 361, baixada pelo Ministro de Estado da Justiça em 27 de julho de 1999, com 
sede ao SRTVS Quadra 701, Conjunto L, Lote 38, Bloco 1, Sala 704, Parte 
A96, Brasília/DF – CEP: 70.340-906, inscrito no CNPJ sob o no 

05.902.038/0001-73, neste ato representado por seu Diretor Administrativo-
Financeiro, Lúcio Motta Fonteles, brasileiro, casado, residente e domiciliado 
nesta Capital à SQS 109 Bloco E, apt. 220, Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 70.372-
050, Carteira de Identidade nº 1.351.575, expedida pela SSP/DF, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 573.702.651-53, e-mail lucio@iabs.org.br, doravante 
denominado IABS, vem, respeitosamente, por intermédio de seu advogado que 
esta subscreve (procuração anexa), com fundamento no Artigo 41, § 1º da Lei 
nº 8.666/1993 e item 12 e seguintes do Edital de licitação EPE Nº 
LI.EPE.002/2021, interpor 

 
 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas: 

1. DOS FATOS 
 

Foi publicado o EDITAL DE LICITAÇÃO EPE Nº LI.EPE.002/2021, 
para contratação de serviços técnicos de estruturação e modelagem de base de dados 

e indicadores socioeconômicos e ambientais na MODALIDADE PRESENCIAL, 
processo: 48002.00001331/2021-14, do TIPO MENOR PREÇO e que os 
serviços a serem contratados serão realizados sob o regime de EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL,, pela A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – 
EPE, doravante denominada EPE, empresa pública vinculada ao MINISTÉRIO 
DE MINAS E ENERGIA, criada pela Lei nº 10.847, de 15/03/2004, com sede 
na Esplanada dos Ministérios Bloco "U" Sala 744 – CEP 70.065-900, Brasília, 
DF e Escritório Central na Praça Pio X, n° 54 - Edifício Marques dos Reis, 
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pavimentos 2° ao 7º, Centro, CEP 20040-020, Rio de Janeiro – RJ, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.977.747/0002-61. 

Da análise das condições de participação constantes no edital, no 
item 3.1. afere-se, ex vi:  

 

 

No dia 23/08/2021 o IABS solicitou esclarecimentos quanto ao item 
supramencionado tendo recebido a seguinte resposta da banca organizadora: 
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Assim, a impugnante está sendo impedida de participar do certame, 
nos termos supra mencionados. Todavia, não há como prevalecer o item 3.4. 
do referido edital, devendo ser julgada totalmente procedente a presente 
impugnação, nos termos a seguir expostos. 

2. DA TEMPESTIVIDADE DA MEDIDA 
 

2.1. DO PRAZO LEGAL PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
O respectivo edital de licitação prevê, em seu item 12, que o prazo 

para impugnação será até o 5º (quinto) dia útil anterior à data fixada para a 
ocorrência do certame, devendo impugnação ser processada, julgada e 
respondida em até 3 (três) dias úteis, contados de sua interposição, sob pena 
de adiamento do certame. 

Considerando que a abertura dos envelopes está prevista para 
10/09/2021 (sexta-feira), e que a presente impugnação foi protocolada no dia 
31/08/2021 (terça-feira), encontra-se, portanto, tempestiva a presente medida 
nos termos da lei e do edital. 

3. DO DIREITO 
 

3.1. DA AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA PARTICIPAÇÃO DE 
OSCIP EM LICITAÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO SE AMOLDA 
AO CASO CONCRETO 

O acórdão do TCU, utilizado para subsidiar a negativa de 
participação da Requerente no certame em voga, não se amolda ao caso 
concreto, uma vez que, no caso, a OSCIP estaria concorrendo diretamente com 
outras empresas que estariam em desvantagem face aos benefícios que estas 
possuem em detrimento das demais. Todavia, desconsidera que o presente 
certame possibilita a participação de outras instituições sem fins lucrativos, 
como é o caso das Fundações, e não somente empresas. 

Noutro giro, em 2019 o TCU decidiu pela procedência parcial de uma 
representação, sustentando que a participação de associações 
civis sem fins lucrativos em licitações não é vedada, mas que é necessário que 
o objeto da contratação tenha relação com os objetivos estatutários específicos 
da entidade. O que pode ser constatado de acórdão bem mais recente 
(2847/2019 – Plenário) - do que o alçado à paradigma, ex vi: 
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Nessa senda, importa frisar que, o que a lei proíbe é a distribuição 
de lucros, não a realização de atividade econômica por parte dessas entidades. 
O entendimento esposado pelo TCU é no sentido de que, desde que os 
objetivos estatutários das entidades sem fins lucrativos estejam em 
consonância com o objeto da licitação, de modo a não configurar desvio de 
finalidade, ela está plenamente habilitada a participar de certames dessa 
natureza. 

Lado outro, existem outros pontos de fragilidade no acórdão 
paradigma, que corroboram a possibilidade de participação da Requerente no 
certame, conforme pode ser constatado nos seguintes itens: 

 

 

Reforça-se, o acórdão do TCU apresentado como justificativa à 
negativa de participação do IABS na licitação cujo edital é objeto dessa 
impugnação, não se amolda ao caso concreto, uma vez que dispõe: 
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No caso do IABS o estatuto e objetivos sociais são compatíveis com 
a finalidade do certame e dos serviços a serem prestado ao EPE, conforme 
pode ser constatado no Capítulo II, art. 5º, inciso VII do Estatuto do IABS, ex 
vi:  

 

 

 

Corrobora, ainda, o que dispõe o art. 48 do estatuto do IABS, que 
defina claramente os seus núcleos temáticos de atuação, in verbis: 
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Assim, o entendimento do TCU, é no sentido de que é possível a 
contratação desde que o estatuto e objetivos sociais da entidade sem fins 
lucrativo, mostrem pertinência temática com o objeto da contratação mediante 
licitação, ex vi: 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 
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(...) 

 

(...) 

 

Portanto, havendo a possibilidade de participação de outras 
entidades sem fins lucrativos, como é o caso das Fundações, estar-se-á ferindo 
o princípio da isonomia, seja porque a finalidade das instituições se aproximam, 
seja pelo fato de que o próprio entendimento do TCU prevê a possibilidade de 
participação de OSCIP em licitações quando comprovada a pertinência 
temática de sua atuação. 

 

Dessa forma, fere o princípio da isonomia a possibilidade de 
participação da Fundação e a vedação da OSCIP. O próprio acórdão abre 
exceções: 

 

Não seria o caso do IABS, que comprovadamente demonstra que 
cumpre sua função social. 
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No acórdão paradigma restou evidenciado que a OSCIP em questão 
estava prioritariamente exercendo atividade econômica, padecendo este de 
especificidade ao comparado com a situação do IABS: 

 

Outro ponto de questionamento, que merece atenção dessa banca, 
é o fato de que o entendimento do acórdão paradigma está partindo do 
pressuposto que haverá fraude com envolvimento de uma OSCIP no certame, 
o que fere diretamente vários dispositivos constitucionais (art. 5º, II, XVIII, 
XXXV, LIII, LIV, LV CF/88). 

 

Sendo assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei, dessa forma, se não há lei em sentido 
stricto sensu, que proíba a participação da OSCIP em licitação, seu direito de 
participação é pleno.  

No mais, a todos é assegurado o devido processo legal, assim como 
o contraditório e a ampla defesa, não podendo ser presumido que haverá 
fraude pelo simples fato de participação de uma OSCIP no processo licitatório. 

 

Reforça-se:  
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(....) 

 

 

Mais uma vez, fere o próprio princípio da isonomia a possibilidade 
de participação de Fundações e a negativa frente às OSCIP. 

 

Desse modo, o principal argumento do acordão, para barrar a 
participação da OSCIP no certame, é no sentido de ferir o princípio da isonomia, 
uma vez que as DEMAIS EMPRESAS não possuem as mesmas benesses 
ofertadas às OSCIP, todavia não considera que a possibilidade de aceitação 
das Fundações, em detrimento das OSCIP, igualmente fere o princípio em 
voga. 

Qualquer restrição constante do edital de licitação deve ter como 
fundamento razões aptas a justificarem que a finalidade e o interesse público 
reclamam por tal exigência de forma irremediável.  

Sem tal justificativa a restrição deve ser tomada por ilegal. Inclusive, 
apenas para demonstrar a importância do princípio, lembramos que a restrição 
da competição configura-se como crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/93, 
vejamos: 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o 
caráter competitivo do procedimento licitatório, 
com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto 
da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos, e multa. 

Além disso, pelo Princípio da Vantajosidade e Economicidade, 
verifica-se como sendo obrigação da Administração Pública a congregação do 
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maior número possível de concorrentes, viabilizando agregar preço e qualidade 
aos serviços, como aspectos que interagem e se complementam, promovendo, 
desta forma, maior competitividade entre os participantes e opções para o 
órgão licitante em adequar suas possibilidades e necessidades junto ao serviço 
licitado.  

Nesse ínterim, faz-se mister assinalar que o legislador, mediante o 
artigo 3º, § 1º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, prescreve, também, a observância do 
princípio da competitividade, por considerá-lo, sem dúvida, essencial em 
certames da espécie de que se cogita, porquanto se faltar a competição entre 
os que deles participam, a própria licitação perderá sua razão de ser, que é a 
de conseguir para o Poder Público a proposta que lhe seja mais vantajosa. 

Assim, qualquer exigência no edital deve ser aplicada em 
conformidade com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, 
inerentes à Administração Pública, buscando seu único fim, qual seja, a 
participação ampla das interessadas nos processos licitatórios promovidos pela 
Administração Pública, e não restringir esta participação. Afinal, somente desta 
forma estar-se-á assegurando uma conduta justa e ilibada da Administração na 
prática de seus atos. 

CONCLUSÃO 
 
Diante de todo o exposto, de acordo com o contido na legislação 

vigente e, considerando que as normas das licitações públicas devem ser 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 
que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a 
segurança da contratação e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 
no sentido de ampliar o universo de licitantes, incentivar a competitividade do 
certame e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
sem afastar-se dos princípios dispostos no art. 3°, § 1° da Lei n° 8.666/93, este 
impugnante REQUER o recebimento, análise e admissão da presente peça, 
para que o ato convocatório seja alterado, retirando-se a proibição de 
participação das entidades sem fins lucrativos, de forma a garantir a ampla 
participação no certame de todas as interessadas que estejam aptas a atender 
as exigências do edital. 

Termos em que, pede deferimento 

 Brasília, 31 agosto de 2021. 

Rafael Silva Oliveira 
OAB/DF nº 25.567 

 


