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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CENTRAL DE COOPERATIVAS E 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – UNISOL BRASIL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorrente: INSTITUTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E GESTÃO HUMANA 
 
Recorrido: CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – UNISOL 
BRASIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O INSTITUTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
GESTÃO HUMANA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.211.224/0001-
05, sito à Rua Irã, 64, Jardim das Acácias, Campo Grande-MS, vem por este ato à presença de 
Vossa Senhoria, apresentar RECURSO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 079/2015, Convênio 
SDH/PR nº 813119/2014 e SICONV 049419/2014, sob responsabilidade da CENTRAL DE 
COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS – UNISOL BRASIL, pelas razões de direito 
que a seguir expõe: 
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Trata-se de recurso administrativo em desfavor da Central de Cooperativas e 
Empreendimentos Solidários – UNISOL BRASIL, entidade sem fins econômicos, com sede em 
São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob nº 07.293.586/0001-79, quando da 
realização da Cotação Prévia de Preço, tipo melhor técnica, nos termos do Decreto 6.170 de 
25 de julho de 2007, das Portarias Interministeriais nº. 127 de 29 de maio de 2008 e nº 507 
de 24 de novembro de 2011 e pelas condições exigidas no edital 079/2015 e conforme 
previsto no projeto de “Mais Direito aos Usuários da rede de Atenção Psicossocial”, 
Convênio SDH/PR nº 813119/2014 e SICONV 049419/2014, celebrado em 30 de dezembro 
de 2014 e publicado no dia 19 de janeiro de 2015. 
 
Cumpre destacar que a presente Cotação Prévia de Preço tem por objeto a contratação de 
empresa para a coordenação, planejamento, monitoramento, acompanhamento e 
organização de oficinas/capacitações do projeto além da mobilização/Sensibilização do 
público alvo, conforme previsto no convênio e edital supracitados. 
 
Pois bem. É o breve relatório. Passo a impugnação. 
 
I – DA SUBORDINAÇÃO DA COTAÇÃO PREVIA DE PREÇOS A LEI Nº 8666/93 
  
    O Decreto 6.170/2007, dispõe sobre as normas relativas às transferências de 
recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências. 
Adiantando-se as conseqüências deste normativo, entendia-se que com sua entrada em 
vigor as entidades privadas sem fins lucrativos não estão mais submetidas aos ditames da Lei 
8.666/1993, nem da Lei 10.520/2002. Em outros termos, não estariam obrigadas a realizar as 
modalidades previstas nesses normativos. Entrementes, considerando a hierarquia das 
normas constitucionais, bem como o papel e posição que cada norma tem no ordenamento 
jurídico, surgiram diversão controvérsias sobre o tema. 
 
   Diante de tais controvérsias, o Tribunal de Contas da União - TCU, analisando 
processo onde recursos públicos foram geridos por entidades sem fins lucrativos, sem 
observância do processo de licitação prescrito na Lei nº 8.666, de 1993 (Acórdão TCU 1.070-
Plenário, de 2003, firmou entendimento no sentido de que quando da aplicação de 
recursos públicos, ainda que geridos por particulares, sejam observadas as prescrições da 
Lei de Licitações, determinando à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a expedição de 
Instrução Normativa regulamentando tal situação. 
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                                Destarte, então vigente Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 
1997, por força da Instrução Normativa STN nº 3, de 25 de setembro de 2003, passou a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

"Art. 27. O convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando 
da execução de despesas com recursos transferidos, às disposições da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente em relação a 
licitação e contrato, admitida a modalidade de licitação prevista na Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2003, nos casos que específica". 

 
   Com efeito, e a partir de então, ficaram as entidades sem fins lucrativas, 
denominadas pela Instrução Normativa como entidades privadas subordinadas ao processo 
licitatório quando na gestão de recursos públicos. 
 
   Assim, fica consignado, desde já, que sendo a cotação prévia de preços, um 
instrumento similar as “modalidades de licitação” e cogentemente vinculadas à Lei nº 
8666/93, as regras de elaboração do edital devem ser respeitadas, o que não se vislumbra no 
vertente caso, senão vejamos: 
 
II – DA FORMAÇÃO DO EDITAL 
II.I – DA DATA DE REALIÇÃO DA COTAÇÃO 
 
   Dispõe o artigo 40 da Lei nº 8666/93 
 

Art. 40.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série 
anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, 
o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida 
por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, 
obrigatoriamente, o seguinte: 
 
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara; 
 
(...) 
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XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação. 
 
(...) 
 

   Da análise perfunctória do edital, verifica-se de pronto que o mesmo não indica 
com clareza a data de realização da Cotação Prévia, limitando-se apenas a declarar o dia 07 
de agosto como data limite para envio das declarações conexas para o email da instituição 
contratante. 

 
DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
6.1 – A proposta deve ser apresentada conforme descrito abaixo:  

 Ficha de inscrição devidamente preenchida - ANEXO I;  
 Currículo institucional atualizado;  
 Cópia de declarações de comprovação do critério 1 (vide item 7, 

subitem 7.3);  
 Cópia de declarações de comprovação do critério 2 (vide item 7, 

subitem 7.3).  
 
6.2 – Essas declarações deverão ser apresentadas em anexos 
separados, nomeados pelo número do critério e enviados 
impreterivelmente até o dia 07 de agosto de 2015 por meio do 
endereço eletrônico selecao@unisolbrasil.org.br, indicando no campo 
assunto COTAÇÃO Nº 079/2015 - SDH/PR - LOTE________.  
6.3 – Os Interessados poderão participar em 01 ou demais lotes, 
identificando no campo assunto os lotes no qual estão participando;  
6.4 – A UNISOL BRASIL não se responsabiliza por possíveis extravios 
e/ou outros problemas que possam comprometer a entrega da 
proposta dentro do prazo determinado.  

 
   Destarte, a ausência de data inequívoca, desatende os preceitos da Lei nº 
8666/93, por ser obscura e dar margem para interpretações diversas. 
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II.II – DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
  Da leitura do edital, em primeiro plano, subentende-se que o processo de 
registro de preços será virtual, online, por intermédio do SICON-SICAF, vez que até nas 
partes finais do edital há referência expressa ao SICAF, entrementes, o edital torna-se 
ambíguo ao determinar o seguinte: 
 

6.5 – Somente serão aceitas as propostas enviadas pelo e-mail citado 
acima. As propostas enviadas por correios serão desconsideradas. 

   Destarte, as propostas de preços não registradas no sistema e não será possível 
o acompanhamento em tempo real dos critérios desta seleção, o que contraria de morte os 
princípios do art. 37da CF, que via reflexa, se estende a contratante, no vertente caso. 
 
   De mais a mais, parágrafo único do art. 18-B do Decreto 6170/2007, estabelece 
que: 
 

Parágrafo único.  Os órgãos e entidades que possuam sistema próprio de 
gestão de convênios, contratos de repasse ou termos de parceria deverão 
promover a integração eletrônica dos dados relativos às suas 
transferências ao SICONV, passando a realizar diretamente nesse sistema 
os procedimentos de liberação de recursos, acompanhamento e 
fiscalização, execução e prestação de contas.     

 
 Por fim, ao entender desta impugnante, o processo de registro de preços, com base 
no exposto dever ser conduzido pelo SICAF, em tempo real, com data e horário certo, bem 
definido, e oportunização de manifestação das partes interessadas, a fim de que garanta 
mais transaparencia aos atos oficias e não prejudique a segurança jurídica do negocio 
jurídico. 
 
 II.III – LOTES 
 
   Outro pronto controverso no edital é o valor das contratações. Em tempo 
alguém resta suficientemente claro se o valor previsto de 80.500,00 (oitenta mil e  
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quinhentos reais) são para cada um dos lotes ou para ambos, gerando margem a 
interpretações, complexas. 
 
   Note-se “(...)  torna público que realizará Cotação Prévia de Preço, tipo melhor 
técnica (...) 
 
   Ainda: 
 

LOTE 01  
1. Apresentação de planejamento das ações do projeto;  
2. Relatórios descritivos mensais das realizações e programações 
futuras;  
 
LOTE 02  
3. Mapeamento e cadastramento das instituições e organizações afins;  
4. Relatório de sensibilização e das atividades realizadas.  

 
  A impugnação nesse item tem total pertinência, ao passo que a empresas 
participante poderão indicar em quais lotes deseja participar: 
 

6.2 – Essas declarações deverão ser apresentadas em anexos 
separados, nomeados pelo número do critério e enviados 
impreterivelmente até o dia 07 de agosto de 2015 por meio do 
endereço eletrônico selecao@unisolbrasil.org.br, indicando no campo 
assunto COTAÇÃO Nº 079/2015 - SDH/PR - LOTE________.  
6.3 – Os Interessados poderão participar em 01 ou demais lotes, 
identificando no campo assunto os lotes no qual estão participando;  

 
    Assim, deve ser claro o edital no valor a ser pago pela prestação de serviços, 
vez que, se o contratante tem a possibilidade de escolher, suponhamos que escolha apenas 
o lote I, com valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil), teria a contratada apenas R$ 500,00 
(quinhentos reais) disponíveis a outras empresas ou teria mais R$ 85.000,00 para o outro 
lote? Logo, mais uma vez restam obscuras as informações editalícia, razão pelo qual se 
impugna. 
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II.IV – AUSÊNCIA DE TETO PARA APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS 
 
   Dispõe o item 7.3 do edital que “A análise e a avaliação das propostas são de 
caráter classificatório e eliminatório, obtidos por meio da maior para menor pontuação, e 
deverão considerar os critérios pré-estabelecidos conforme item 5 desse edital e das 
condições previstas no quadro (...) colacionado ao edital” 
 
   Todavia, não há um teto, um limite quantitativo de atestados a ser 
apresentados. Sabendo-se que os tais atestados de capacidade técnica, não são possíveis de 
verificar sua veracidade de pleno, salvo por diligências direcionadas para esse fim, havendo 
uma empresa “A”, fornecido 1000 (mil) atestados, a contratante irá analisar os mil atestados 
e pontuar, um a um? 
 
   Ainda é oportuno destacar que é sabido de qualquer jejuno no direito que 
quaisquer atos que firam a competitividade do certame são passíveis de nulidade absoluta, 
como já pacifico nas decisões do Tribunal de Contas da União. 
 
   Se o edital menospreza a questão do preço e se fixa na técnica, tão somente, os 
critérios desta técnica, devem ser no mínimo objetivos, de modo a não colocar em cheque a 
probidade e o caráter lhano da  “seleção” que, aparentemente será realizada “à portas 
fechadas” sem a presença das partes, vez que “7.7 - O resultado final desta Cotação Prévia 
será divulgada no site da UNISOL BRASIL (www.unisolbrasil.org.br)” 
 
   Assim, pelas razões supra, se impugna, de igual modo, o edital sub analise. 
 
III.IV – DEMAIS ERROS DO EDITAL NÃO ELUCIDADOS NO EDITAL, VITAIS PARA EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO. 
 
   O edital a) não menciona a forma de pagamento, se haverá pagamento em 
porcentagens, integral, antes, durante o após a execução dos serviços; b) não apresenta 
termo de referencia da execução das atividades; c) se haverá contratação imediata ou se 
está apenas cotando os preços para constar no processo administrativo; d) se esta cotação 
prevê, vincula a contratante a contratar a empresa que apresentar melhor técnica; e) se há 
possibilidade de aditar o contrato; d) não define a quantidade ou expectativa de pessoas  
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alcançadas, sua faixa etária, local ou locais de execução dos serviços; f) se os serviços serão 
executados ininterruptamente ou fracionado em numero de horas, períodos, dentre outros, 
g) validade da proposta, ou seja, todas questões essenciais para que as partes tenham 
sucesso em sua empreitada. 
 
IV – DO PEDIDO 
  
Face ao exposto, requer seja impugnado o presente edital, a fim de que a contratante corrija 
os erros e vícios apontados, republicando-o, novamente, em oportuno, a fim de que não haja 
maiores prejuízos as partes e ao erário, vez que o sistema de convênio vinculam as partes 
por anos a fio, após a execução do contrato, razão pelo qual todos os pontos devem ser 
minuciosamente esclarecidos.   
 

Campo Grande/MS, 27 de julho de 2015 
 
 
 

ALCIONE NOGUEIRA DA FONSECA BONIATTI 
INSTITUTO DELTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GESTÃO HUMANA 
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