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Londrina, 30 de novembro de 2018

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

Mat. 158615

3o-

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -SMG
Assunto: IMPUGNAÇÃO ao Edital n. CP/SMGP 0018/2018/

0 INSTITUTO FAZER DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, pessoa jurídica de direito
privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob n. 06.316.776/0001-00, com sede a Rua Paranaguá
n. 222, sala 103, CEP: 86020-030, na cidade de Londrina-PR, por sua presidente em exercício, RAQUEL
BERNADETE DE CARVALHO, brasileira, jornalista, portadora do RG 203.469-5 e CPF n“ 584.691.09987, residente e domiciliada em Londrina, a Rua Prof. João Cândido, n® 398 -apto 11 -Londrina-Pr., e ao
final firmada, vem, perante esta r. secretaria, apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital n. CP/SMGP
0018/2018/, nos termos do art. 41 da Lei 8666/93, nos seguintes termos:

Preliminarmente
Do recebimento desta impugnação ainda que intempestiva
Ainda que a presente impugnação seja considerada intempestiva, não exclui o direito de ser apreciada
pelo órgão promovente por se tratar de violação aos princípios da licitação, no tocante a clareza e
objetividade do edital. Isto se apresenta como ponto inicial para qualquer pretensão a participação dos
interessados. Por esta impugnação busca-se a retificação do edital após a definição da questão aqui
posta, 0 que resultará na ampliação ou na limitação dos licitantes.

DAS CONTRADIÇÕES DO EDITAL, violação ao art. 3® da lei 8666/93

O Edital CP/SMGP 0018/2018 tem por objeto a Contratação de empresa prestadora de serviço
especializado para elaboração e execução de projetos de Trabalho Social/PTS, Fase de Pósocupação, de acordo com especificações contidas na Portaria 21, de 22 de janeiro de 2014 e
demais normativas e portarias do PMCMV referente às ações a serem desenvolvidas
no empreendimento - Residencial Vista Bela.
A contradição do referido edital se relaciona, preliminarmente, aos licitantes.
Inicialmente, o objeto da licitação visa a contratação de empresa. No subitem 6.2., há menção às
microempresas e empresas de pequeno porte e no anexo II, subitem 14.1. Os documentos exigidos
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para a fase de habilitação juridica destas figuras juridicas que se inserem na qualidade de sociedades
comerciais, cujo objetivo principal é a obtenção de lucros, são condizentes com este setor da economia.
Nesta ótica, sociedades comerciais, o edital está adequado ao exigir demonstração de boa situação
financeira da empresa, conforme subitens 14.1.13,14.1.14 e 14.1.15.
A contradição deste edital e, portanto, a falta de objetividade e clareza, surge da inserção da letra a, no
item 14.1, ora transcrito;
“A Entidade deverá ser de natureza e fins não lucrativos, e os objetivos devem demonstrar que a
empresa visa obrigatoriamente desenvolvimento social, sem restrição a outras esferas de
desenvolvimento”.
Citada redação implica dizer que a sociedade comercial, então autorizada a participar nesta concorrência,
não poderá ter finalidades lucrativas? E que seu objeto social deverá ser o desenvolvimento social? Ou
que, apenas as entidades sociais (e não sociedades) poderão participar?
A utilização de palavras com diferentes significados na mesma redação - empresa e entidade- leva a
dúvidas e caracteriza a falta de clareza com quem se quer contratar.
Conforme nos ensina um dos mestres do Terceiro Setor no Brasil, o Procurador José Eduardo Sabo
Paes\ sociedades são aquelas que visam o lucro, mediante o exercido de atividade empresarial ou
comercial” e assumem diferentes formas como sodedade em nome coletivo, sociedade em comandita
simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações e sociedade
cooperativa.
Nestas categorias de empresas, não figuram as entidades., que em regra devem assumir forma de
associação ou de fundação e têm como caraderisticas. a não lucratividade ou não intenção de distribuir o
resultado de suas atividades.
Da definição necessária ao edital de licitação, ou seja, com quem o Municipio de Londrina quer contratar,
decorre as exigências para habilitação juridica. Vê-se claramente que os itens 14.1.13 3 14.1.14 não são
condizentes com as características de uma entidade, pois ela não tem a finalidade lucrativa e nao
necessita ter índice de liquidez.
Atentem-se para a redação do subitem 14.1.15.3. ora reproduzido:
“ Caso a empresa apresente índices menores que os exigidos no inciso V, deverá apresentar
capital social mínimo de 10% do valor estimado da licitação para comprovação da boa situação
financeira, conforme disposto no § 3® do artigo 31 da Lei 8.666/93 .
0 exigido acima é exclusivo de sociedades comerciais, lucrativas, que têm contratos sociais.

^ Paes, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse social; aspectos jurídicos,
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. 9 ed.rev. e atuali-Rio de Janeiro: Forense, 2018.
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Trata-se portanto, se válida a exigência- o que seria um absurdo para as sem fins lucrativos- de

cerceamento da participação das entidades sem fins lucrativos.
Além disto, outra contradição editalícia está na exigência de qarantia contratual conforme item 10.1, o
que não se aplica às entidades sem fins luaativos devidos suas características.
Por fim. para reforçar a confusão estabelecida no edital, estabelece no subitem 14.1020
deverá atender à IN STN 01 /97 e a Portaria Interministenal 507/2011. Ocorre que a refenda IN STN j
encontra totalmente revogada e a Portaria Interministerial 507/2011 se aplica exclusivamente par
convênios, contratos de repasse e termos de cooperação.

impessoalidade.

retificação do objeto e das exigências de qualificação do referido editai, a
Requer-se, com toda vênia, a
sem finalidades lucrativas sob pena de.
partir da definição deste Municipio se se quer licitantes com ou
não 0 fazendo, estar violando a regra do art. 3». caput e art. 3“. I da Lei 8666/93.

Atenciosamente,

0,
Raquel Bernadete de Carvalho
Presidente do instituto Fazer de Desenvolvimento
Econômico e Social

