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SOLITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 151209/2022 
 
A/C Sr Pregoeiro 
 
O Instituto Âncora Educação, CNPJ: 35.921.622/0001-37 sediado na Avenida Paulista nº 2073 – 
Horsa I – 102 – Jardins – cep: 01324-001, na cidade de São Paulo-SP representado pelo seu 
presidente Ivan de Lima Silva, CPF: 316.951.188-20 residente na cidade de São Paulo-SP, vem 
através deste solicitar a impugnação do presente edital pelas considerações abaixo relatadas: 
 
Sobre o PREÂMBULO – DA EXCLUSIVIDADE DE PARTICIPAÇÃO 
 
O presente Edital informa sobre a AMPLA PARTICIPAÇÃO do processo licitatório, porém, é 
notório no ítem 5 e suas cláusulas que o processo é voltado para Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs), sendo assim o edital não é de AMPLA PARTICIPAÇÃO e sim voltado para uma 
necessidade específica do município. 
 
Sobre DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES 
 

a) Neste ponto o edital informa que o processo licitatório (LANCES) poderá ser ABERTO ou 
ABERTO/FECHADO e na cláusula 8.16 existe a informação que o processo (LANCES) será 
apenas ABERTO. A informação causa dúvidas, logo que se o processo é apenas ABERTO 
não existe a necessidade das informações sobre os lances ABERTO/FECHADO. 

 
b) Ainda nas cláusulas 8.27 e 8.28 diz:  

 
“8.27. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  
 
8.28. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo 
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. “ 
 
No estudo das cláusulas nasce o questionamento. Se a melhor proposta apresentada no 
encerramento da disputa dos lances tem o direito de ainda apresentar uma nova proposta, 
porque existir uma concorrência? Ainda neste referido estudo, entende-se que o 
beneficiamento existe para ME ou mesmo EPP, porém, como o edital é claro que o objeto é 
direcionado para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) as cláusulas acima podem deixar a 
transparência de todo o processo sensível. Outro ponto que deixa as cláusulas questionáveis é 
que a proposta apresentada depois da disputa de lances pode ser com diferença de R$ 1,00, 
desvalorizando os esforços das Instituições que se preparam para o referido certame. 
 

c) Outro ponto questionável são as cláusulas 8.29, 8.30, 32,2 e o Anexo VIII 
 
As referidas cláusulas e o Anexo referem as empresas ME e EPP, porém, o item 5 informa nas 
cláusulas 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4  e 5.5 que o edital é para Organizações da Sociedade Civil (OSCs), 
sendo assim a presença dessas cláusulas podem gerar confusão, logo que uma empresa ME ou 
EPP não podem ser consideradas Organizações da Sociedade Civil (OSCs), pois é um outro regime 
de faturamento, tributário e tantas outras obrigações que são necessárias para serem 
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consideradas conforme aponta a legislação atual. Sendo assim, podem atrapalhar o processo e 
com isso a qualidade da oferta dos serviços, além de processos e desinformação sem 
necessidade. 
 
Conclusão 
 
Devido aos apontamentos acima descritos, o Instituto Âncora Educação solicita a impugnação 
do edital ou mesmo a correção do documento visando que o processo ocorra de forma 
transparente, com informações claras para que a empresa vencedora possa desenvolver as 
ações e trabalhos com qualidade. 
 
Permaneço a disposição 
 
 
 
São Paulo, 28 de Dezembro de 2022 
 
 
 
 

__________________________________ 
Ivan de Lima Silva 

CPF: 316.951.188-20 
Presidente do Instituto Âncora Educação 
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