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RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados 

em assessoria, consultoria técnica de planejamento e gestão de projetos pedagógicos 
em ambiente presencial e digital do projeto de Recomposição das Aprendizagens para 
300 (trezentos) alunos, nas disciplinas de Português e Matemática para os alunos da 
Rede Municipal de Ensino. 

 
SINTESE FÁTICA  
 
Trata-se de Impugnação aos termos do Edital de Licitação PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 019/2022, realizada pela empresa 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 sob a 
alegação em síntese, que o edital nas 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). 

 
Alegam também que assim a presença dessas cláusulas pode 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 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.  

 
PRELIMINARMENTE 
 
Inicialmente convém esclarecer que a licitante protocolou sua impugnação no 

dia 28 de dezembro de 2022, assim, a licitante seguiu as condições de admissibilidade 
da impugnação, qual seja, a apresentação dentro do prazo em conformidade com 
Cláusula 37 - das Impugnações do edital de licitação, bem como o artigo 41 § 1 da Lei 
Federal 8.666/1993, vejamos; 

 
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
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§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 
de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 
devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista 
no § 1o do art. 113. 

 
MERITO  
 
No tocantes ao mérito convém destacar que ficou demonstrado nas 

alegações feitas pela IMPUGNANTE que as cláusulas acima citadas de fato possam a 
vir causar algum problema futuro, tendo em vista que se trata um edital exclusivo a 
Organizações da Sociedade Civil (OSCs).  

 
CONCLUSÃO  
 
 

                 Diante de o exposto, CONHEÇO da presente impugnação interposta 
tempestivamente pela empresa 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, para no mérito DAR PROVIMENTO e ainda; 
 
a) Alterar as cláusulas editalícias. 
b) Republicar o edital de licitação com as devidas alterações, pelos mesmos 

meios que antes fora publicado.  
 
 
 

Gonçalves Dias/MA, 03 de janeiro de 2023 
 
 

 


