
 

 

 

 
 

Resposta ao Pedido de Impugnação da Licitação EPE – LI.EPE.002/2021 - Contratação de 
serviços técnicos de estruturação e modelagem de base de dados e indicadores 
socioeconômicos e ambientais 

EMPRESA INPUGNANTE: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – 
IABS - Entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 

 

 I – DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

A manifestação da impugnação foi recebida na caixa de entrada do e-mail editais@epe.gov.br 
no dia 01 de setembro, às 18:23h, conforme prevê o edital, com a antecedência requerida 
mínima de 5° (quinto) dia útil anterior à data fixada para a ocorrência do certame, agendo para o 
dia 10 de setembro, sendo portanto, TEMPESTIVA. 

 II – DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA IMPUGNANTE.  

A empresa IMPUGNANTE alega que: 

A impugnação formulada, resumidamente, se baseia em três frentes, quais sejam: (i) a suposta 
inexistência de impedimento legal para a participação de OSCIPs em licitação; (ii) o fato de a 
jurisprudência do TCU supostamente vedar a participação de OSCIPs em licitações apenas nas 
hipóteses em que os seus objetivos estatutários não estão em consonância com o objeto da 
licitação; e (iii) a permissão nos certames de outras entidades sem fins lucrativos, como as 
fundações, supostamente violar o princípio da isonomia.  
 

 III – DOS PEDIDOS DA IMPUGNANTE. 

Em face do exposto a IMPUGNANTE requer que seja alterado o item 3.4 das Condições Gerais 
do edital, exclundo a vedação de participação de entidades sem fins lucrativos, classificadas 
como OSCIP. 
 
 V – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO. 

Por se tratar de matéria jurídica, a Comissão Especial de Licitação – CEL solicitou a análise e parecer da 

Consultoria Jurídica – CONJUR da EPE. Transcrevemos a seguir o posicionamento da mesma, 

posicionamento este que a CEL acata totalmente:  

 

“Relatório  
A Comissão de Licitação dos certames LI.EPE.002/2021 e LI.EPE.003/2021 recebeu, em 1º/09/2021, 

impugnações aos editais destas licitações.  

As referidas impugnações, apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade 

(IABS), apresentam conteúdo similar e questionam, em síntese, o conteúdo da alínea c do item nº 3.4 editais de 

licitação LI.EPE.002/2021 e LI.EPE.003/2021, que não admite nas referidas licitações a participação de 

entidades sem fins lucrativos classificadas como OSCIP.  

Na visão do impugnante: (i) inexiste impedimento legal para a participação de OSCIPs em licitação; (ii) 

a jurisprudência do TCU veda apenas a participação de OSCIPs em licitações nas hipóteses em que os seus 

objetivos estatutários não estão em consonância com o objeto da licitação; e (iii) a permissão de outras 

entidades sem fins lucrativos nos certames, como as fundações, viola o princípio da isonomia.  

mailto:editais@epe.gov.br
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Ao final, requer o IABS “que o ato convocatório seja alterado, retirando-se a proibição de 

participação das entidades sem fins lucrativos”.  

 

Regra jurídica  
As OSCIPs são associações civis regidas pelo art. 53 do Código Civil as quais, após atender a uma série 

de normas sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas, instituídas pela Lei nº 9.790/1999 e 

regulamentadas pelo Decreto nº 3.100/1999 e Portarias nº 361/1999, do Ministério da Justiça, e nº 6/2012, da 
Secretaria Nacional de Justiça, são qualificadas como OSCIP, a pedido, pelo referido Ministério.  

Trata-se de pessoas jurídicas de direito privado, instituídas por particulares, sem fins lucrativos, voltadas 

à prestação de serviços sociais não exclusivos do Estado, sob incentivo e fiscalização deste.  

Nos termos do caput do art. 1º da Lei nº 9.790/99, podem qualificar-se como OSCIP as pessoas jurídicas 

de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular 

há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos 

requisitos instituídos por aquela lei.  

A análise em abstrato a respeito da legalidade, ou não, de as OSCIP estabelecerem relacionamento com 

o Poder Público por meio da participação em torneios licitatórios foi analisada pelo TCU na TC-021.605/2012-
2, que originou o Acórdão nº 743/2014-Plenário.  

No referido acórdão, restou asseverado pela Corte de Contas, em primeiro lugar, que o art. 9º da Lei 

9.790/1999 é claro ao instituir o Termo de Parceria, destinado à formação de vínculo de cooperação entre as 

partes para o fomento e a execução das atividades de interesse público, como o único instrumento passível de 

ser firmado nas relações estabelecidas pelas OSCIPs com o Poder Público.  

Consoante redação dada ao art. 23 do Decreto nº 3.100/99 pelo Decreto nº 7.568/2011, o Termo de 

Parceria é obrigatoriamente precedido de concurso de projetos:  

 
Art. 23. A escolha de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, para a 

celebração do Termo de Parceria, deverá ser feita por meio de publicação de edital 

de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro para a obtenção de bens e 

serviços e para a realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação 

técnica e assessoria. (grifo nosso)  

 

Sendo assim, na visão esposada pelo TCU no Acórdão nº 743/2014-Plenário, a lei não admite, em uma 

interpretação sistemática, que contratos sejam firmados com OSCIPs sob a égide das Leis de Licitaçõesi, 

impondo, por conseguinte, a vedação à participação das OSCIPs em licitações promovidas pela Administração 

Pública.  

Ainda no referido acórdão, restou asseverado pela Corte de Contas, em segundo lugar, que qualquer 

ajuste que não esteja intimamente ligado ao fim social estatutário que constituiu a OSCIP não justifica o 

fomento e, consequentemente, o regime fiscal e tributário diferenciado a que tem direito em comparação 

às demais empresas com fins lucrativos, caracterizando, inobservância ao princípio da isonomia a 

participação em licitações destas entidades.  

O referido acórdão pondera ainda, em terceiro lugar, que há que se avaliar os impactos da permissão 

de participação de OSCIPs em certames promovidos pela Administração Pública à luz da manutenção da 

ordem econômica vigente, que, por meio dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (art. 
170, caput e inciso IV da Constituição Federal), preconiza o mínimo de interferência do Estado.  

A este respeito, conclui a Corte de Contas que, se o Estado não pode intervir nas relações privadas, 

tampouco pode concorrer com elas, dado seu poder econômico e financeiro desproporcional frente às 

sociedades empresárias. Nessa linha de raciocínio, a uma entidade parceira do Estado, como a OSCIP, 

também não seria dado intervir nas relações privadas, sob pena de concorrer no mesmo desequilíbrio 
econômico.  
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Como conclusão, o TCU entendeu ser vedado às OSCIPs, atuando nessa condição, participarem de 

processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal.  

Em 2017, a questão foi, de certa forma, novamente levada a conhecimento e análise do TCU por meio 

da TC 014.645/2017-3, oportunidade em que se analisou em abstrato a possibilidade de extensão, às 

Organizações Sociais (OS), das conclusões que o acórdão nº 746/2014-Plenário teceu a respeito da participação 
de OSCIPs em licitações.  

Nesta nova oportunidade, que originou o Acórdão nº 1.406/2017-Plenário, a Corte de Contas reafirmou 

o entendimento segundo o qual “é vedado às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, 

atuando nessa condição, participarem de processos licitatórios promovidos pela Administração Pública 

Federal (item 9.1 do Acórdão 746/2014-Plenário)”.  

Ressaltando que licitantes não participam de licitações públicas em condições de absoluta igualdade e 

que, não raro, a legislação confere privilégios a determinados setores (como é o caso, por exemplo, das 

microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas e empreendimentos situados em regiões geográficas 

que se pretende fomentar, aos quais é concedido tratamento tributário, previdenciário e creditício 

diferenciados), o TCU reafirmou o entendimento de que:  

 
(...) o impedimento à participação em licitações não decorre da percepção de 

privilégios não “equalizados”, conforme aduzido pela unidade instrutiva (item 22 

da instrução transcrita no relatório), mas da incompatibilidade entre as obras, 

compras e serviços de que tratam os arts. 7º a 15 da Lei 8.666/1993, cuja 

contratação se pretende, com as licitações promovidas sob a égide da Lei das 

Licitações, e os objetivos institucionais da OSCIP, consignados no termo de 

parceria, em razão dos quais foram conferidos os privilégios. Decorre, também, da 

inexistência de previsão legal de celebração de contrato para estabelecimento ou 

ampliação de vínculo entre a OSCIP e o Poder Público. (grifos nossos)  

Ainda nesta oportunidade, o TCU asseverou que não obstante as similitudes entre a OS e a OSCIP, há 

distinções entre esses dois entes paraestatais que conduzem a soluções diversas, no que se refere à participação 
em licitações promovidas pela Administração Pública.  

Conforme explica o Ministro relator do acórdão nº 1.406/2017-Plenário, isto ocorre, em primeiro 

lugar, na medida em que, diversamente do que ocorre em relação à OSCIP, não existe óbice legal à 

celebração de contrato administrativo com OS para prestação de serviços. E uma das vias para a 

celebração deste contrato é o processo licitatório.  

Prossegue o Ministro relator ponderando que a finalidade precípua da concessão de privilégios à OS, 

qual seja, o fomento à prestação de serviços sociais à população pelo setor privado, é atendida esteja ela 

prestando serviços em cumprimento a contrato de gestão, a contrato administrativo celebrado por meio de 

dispensa ou a contrato celebrado após ser sagrada vencedora em certame licitatório, desde que os serviços, em 

todos os casos, estejam inseridos entre as atividades que se pretende fomentar, listadas no contrato de gestão.  

Em segundo lugar, e ainda de acordo com a tese que prevaleceu no acórdão nº 1.406/2017-Plenário, ao 

contrário do que acontece com a OSCIP, a suposta posição de vantagem ostentada pela OS nos certames 

licitatórios em decorrência dos privilégios que lhe são conferidos não desvirtua os objetivos da sua 

qualificação, do contrato de gestão por ela celebrado com a Administração Pública, nem tampouco a 

concessão de privilégios a ela. Pelo contrário, reforça-os e lhes dá sequência, na medida em que desequipara a 

OS dos demais licitantes para favorecer sua atuação, como parceira do Estado, na prestação dos serviços que se 

pretendia fomentar por ocasião da sua qualificação, da celebração do contrato de gestão e da concessão de 

benefícios. 27. Em terceiro lugar, diferentemente do que acontece com a OSCIP, a participação de OS em 

licitações não prejudica a livre iniciativa e o desenvolvimento do mercado de prestadoras de serviços. 

Pelo contrário. De acordo com a tese firmada no supramencionado acórdão, a participação de OS em 

licitações permite, em vez disso, que agentes privados participem de certame destinado à contratação de 

serviço que poderia ter sido atribuído à OS de forma direta.  
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Por todas estas razões, o TCU, na conclusão do Acórdão nº 1.406/207-Plenário, reafirmou a tese de que 

existe vedação legal para a participação de OSCIPs em licitações (conforme tese firmada no Acórdão nº 

743/2014-Plenário) e firmou o entendimento segundo o qual, ao contrário do que ocorre com as OSCIPs, 

inexiste vedação legal, explícita ou implícita, à participação de OSs qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da 

Lei 9.637/98, em procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Público, desde que o intuito do procedimento 

licitatório seja contratação de entidade privada para prestação de serviços que se insiram entre as atividades 
previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a OS.  

Questão semelhante foi também objeto de análise pelo TCU em data mais recente, no bojo do Acórdão 
nº 2847/2019-Plenário.  

Nesta oportunidade, o TCU se debruçou sobre a possibilidade jurídica da participação de uma sociedade 

civil sem fins lucrativos em licitação. Foi então firmado entendimento no sentido de que o art. 53 do Código 

Civil não proíbe incondicionalmente a participação de sociedades civis sem fins lucrativos em geral (sem, 

no entanto, analisar o mérito da questão especificamente em relação às OSCIPs e às suas particularidades, como 

fez o Acórdão nº 743/2014-Plenário) em licitações públicas, bem como que a sua contratação pela 

Administração Pública é admitida apenas quando o objeto da avença estiver em conformidade com os 

objetivos estatutários específicos da contratada.  

A partir da análise dos julgados acima, podemos concluir que a jurisprudência do TCU, em relação à 
qual a Consultoria Jurídica da EPE guarda sempre deferência, entende que:  

a) a princípio, entidades sem fins lucrativos em geral (fundações, associações não qualificadas como 
OSCIP, OS etc.) podem participar de licitações públicas;  

b) a sua contratação pela Administração Pública é admitida apenas quando o objeto da avença estiver 

em conformidade com os objetivos estatutários específicos da entidade sem fins lucrativos;  

c) se, em vista do exercício de suas finalidades sociais, a participação na licitação de entidade sem fins 

lucrativos for lícita, haja vista a compatibilidade entre o seu objeto social e o objeto do certame, eventual 

vantagem tributária que a instituição tenha recebido decorre, necessariamente, de lei que, em última análise, 

reconhece a diferença existente entre esta entidade e aquelas que exercem atividade com finalidade lucrativa e, 

nesse passo, não cabe à Administração afastar essa condição, sob pena de não conferir o adequado tratamento 

isonômico, pois estaria tratando igualmente pessoas desiguais, e de deixar de atender à prescrição legal que 
conferiu a medida da desigualdade a ser observada; e  

d) a participação específica de OSCIPs em licitações é vedada, em primeiro lugar, pois ela desvirtua os 

objetivos a que se destinaram a qualificação e a concessão dos privilégios às OSCIPs e, em segundo lugar, 

porque elas não podem celebrar contratos com a Administração Pública mas, tão somente, Termos de Parceria.  

 

Aplicação da regra ao caso  
No caso em análise, foram impugnadas as disposições contidas na alínea c do item nº 3.4 dos editais de 

licitação LI.EPE.002/2021 e LI.EPE.003/2021. O referido item dispunha que:  

 

3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas ou sociedades 

que:  

(...)  

c) entidades sem fins lucrativos, classificadas como OSCIP regidas pelo art. 53 

do Código Civil.  

A impugnação formulada se baseia em três frentes, quais sejam: (i) a suposta inexistência de 

impedimento legal para a participação de OSCIPs em licitação; (ii) o fato de a jurisprudência do TCU 

supostamente vedar a participação de OSCIPs em licitações apenas nas hipóteses em que os seus objetivos 

estatutários não estão em consonância com o objeto da licitação; e (iii) a permissão nos certames de outras 

entidades sem fins lucrativos, como as fundações, supostamente violar o princípio da isonomia.  
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O primeiro argumento trazido pelo impugnante não merece prosperar, na medida em que contraria a 

jurisprudência firmada pelo TCU no acórdão paradigma nº 743/2014-Plenário e reiterada pelo acórdão nº 
1.406/2017-Plenário.  

Naquelas oportunidades, conforme acima já mencionado, restou assentado que o caput do art. 9º da Lei 

9.790/1999 é claro ao instituir o Termo de Parceria como o único instrumento passível de ser firmado nas 

relações estabelecidas pelas OSCIPs com o Poder Público. Trata-se de instrumento essencialmente distinto do 

contrato e que com ele não se confunde.  

Com efeito, nos termos do caput do art. 9º da Lei nº 9.790/1999, o termo de parceria se destina à 

formação de vínculo de cooperação entre as partes. O contrato, por sua vez, é um instrumento em que as partes 

celebrantes têm interesses contrapostos, não cooperativos.  

Nesta linha de raciocínio, tendo em vista que as OSCIPs somente podem firmar termos de parceira e que 

da licitação decorre a celebração de um contrato, forçoso reconhecer a existência de impedimento legal, 

consubstanciado na previsão contida no caput do art. 9º da Lei nº 9.790/1999, para a celebração de contratos 
pelas OSCIPs com a Administração Pública e, consequentemente, para a sua participação em licitação.  

Melhor sorte não assiste ao segundo argumento trazido pelo impugnante.  

Conforme assentado pelo TCU no acórdão paradigma nº 743/2014-Plenário, e posteriormente reforçado 

no Acórdão nº 1.406/2017-Plenário, a participação de OSCIPs em licitações é vedada pela jurisprudência da 

Corta de Contas em qualquer hipótese, sem exceções, independentemente do fato de os seus objetivos 

estatutários estarem ou não em consonância com o objeto da licitação. Isto ocorre por força da já mencionada 

vedação legal trazida pelo caput do art. 9º da Lei nº 9.790/1999.  

Ainda a respeito deste segundo argumento, cumpre ressaltar ser inverídica a afirmação do impugnante 

no sentido de que o entendimento do TCU inaugurado pelo Acórdão nº 743/2014-Plenário está superado.  

Isto ocorre na medida em que o Acórdão nº 2.847/2019-Plenário, citado pelo impugnante como exemplo 

de superação do entendimento firmado no Acórdão nº 743/2014-Plenário, não trata do mesmo tema discutido 

neste último acórdão. Com efeito, enquanto o Acórdão nº 743/2014-Plenário tratou especificamente da 

participação de OSCIPs em licitações, o Acórdão nº 2.847/2019-Plenário avaliou a possibilidade de uma 

entidade de natureza jurídica diversa, qual seja, uma associação civil não qualificada como OSCIP, participar de 

licitações. Como razão de decidir, o referido acórdão menciona que não existe uma vedação a priori no 

ordenamento jurídico à participação de entidades sem fins lucrativos (gênero) em licitações públicas, sem, 

contudo, abordar às especificidades da participação das OSCIPs (espécie) nestes certames, na medida em que 

este não era o objeto discutido nos autos. O Acórdão nº 2.847/2019-Plenário, dessa forma, não infirmou nem 
tampouco retificou as conclusões emitidas pela Corte de Contas no Acórdão nº 743/2014-Plenário.  

Ainda como forma de demonstrar que o entendimento trazido pelo Acórdão nº 743/2014-Plenário ainda 

se encontra vigente, citamos as conclusões de acórdão ainda mais recente do que o acórdão mencionado pelo 

impugnante nas suas razões recursais.  

Trata-se do Acórdão nº 2.426/2020-Plenário, que analisou representação formulada contra supostos 

indícios de irregularidades em cláusula do Pregão Eletrônico 3/2020, conduzido pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovações (MCTI), que teria vedado a participação de toda e qualquer instituição sem fins 
lucrativos no certame.  

Nesta oportunidade, o TCU reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, a exceção das OSCIPs, cuja 

participação em licitações é vedada por força de impeditivo legal, a participação de instituições sem fins 

lucrativos em certames não é vedada pelo ordenamento jurídico, nem tampouco implica em violação ao 
princípio da isonomia.  

Peço vênia para transcrever as conclusões do referido acórdão:  

 
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 
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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; (grifei)  
 

Por fim, também o terceiro argumento trazido pelo impugnante não merece prosperar.  

Conforme amplamente demonstrado ao longo deste parecer, a jurisprudência do TCU se posiciona no 

sentido de que, a exceção das OSCIPs, cuja participação em licitações é vedada por força de impeditivo legal, a 

participação de instituições sem fins lucrativos (tais como fundações, associações não qualificadas como 

OSCIP, OS, etc.) em certames não é vedada pelo ordenamento jurídico, nem tampouco implica em violação ao 

princípio da isonomia, na medida em que o tratamento diferenciado concedido a estas entidades em relação às 
sociedades empresárias tem fundamento legal e se encontra nos limites da razoabilidade.  

Diante do que foi acima exposto, esta Consultoria Jurídica entende que não merecem prosperar os 

argumentos trazidos pelo IABS nas impugnações por ele apresentadas.  

 

CONCLUSÃO  
Por tudo o que foi acima exposto, esta Consultoria Jurídica opina pela juridicidade das disposições 

trazidas pela alínea c do item nº 3.4 dos editais de licitação LI.EPE.002/2021 e LI.EPE.003/2021” 

 

 VI – CONCLUSÃO E DECISÃO DO CEL. 

 
Por todo o exposto, opino por não prosperar a impugnação apresentada, seguindo o 
entendimento da CONJUR/EPE. 
 
Rio de Janeiro, 03/09/2021. 
 
 
 
 
LEANDRO FELIPE GALIZA 
Presidente da CEL 
                                                 
i O acórdão nº 743/2014-Plenário, de 26/03/2014, faz menção à Lei nº 8.666/93, vigente à época da sua publicação. Sem 

embargo, entendemos que o raciocínio pode ser estendido, mutatis mutandis, às disposições sobre licitação contidas na Lei nº 

13.303/2016 e na Lei nº 14.133/2021. 
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