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De: Laboratório SRC <faturamento.laboratoriosrcO gmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 1 de abril de 2021 12:03
Para: licitacaoQnovohorizonte.sp.gov.br; COMPRAS SAÚDE NH
Assunto: Impugnação de Edital - Novo Horizonte
Anexos: Documentos Escaneados (26).pdf

Boa tarde,

Segue em anexo.

Atenciosamente,
“mararanmaren



ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP.

Rel:
PREGÃO PRESENCIALNº 008/2027
EDITAL RERRATIFICADO Nº 016/2025
Processo nº 027/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS para coniratação de LABORATÓRIO

PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, para Andlise de Diagnóstico por Sorologia
pata Dengue com Detecção IgM e IgG, pelo prazo de 12 (doze) meses,
conforme quantitativos e especificações constantes do Termo de Reterência

— Anexo |”

LABORATÓRIODEANÁLISESCLÍNICASBRONovo HORIZONTE LIDA, pessoa jurídica legalmente constituída, com sede na

cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, na Avenida Coronel Junqueira

7 883, Centro, CEP nº 14960-000, inscrita no CNPJ sob nº 34.465.840/0001-78,

endereço eletrônico: faturamento Jaboraloriosrcgmailcom, Tel: (17) 3543-6295,

airavés do seu representante legal, Luis Henrique da Silva Santos, Empresário,
RG 34,667.349-5 e CPF 225.419.088-14, vem, tempestivamente, à presença de
V.Sa. interpor a competente

IMPUGNAÇÃO

Coniome lhe faculta o

parágrafo Íºdo art. 41 da Lei Federal 8.656/03 e posteriores alterações,
requerendo, desde iã, casu não considerada a decisão de V. Sa. que as
presentes razões sejam enviadas à análisa da Autoridade hierarquicamente
Superior, face aos motivos que adiante passa a expor e ao final requerer:
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1, Ao ser publicado o edital referente ao Pregão Presencial em epigrale, que sera
realizado no dia 08/04/2021, a impugnanie encaminhou e-mail para 6 Setor de
Licitação desta Preieitura indagando sobre a impossibilidade de uma
Organização Social, Sem Fins Lucrativos participar de tal certame
tespecificamente no caso da ASSOCIAÇÃO MAHATMA GANDHI) . Como a
Prefeitura respondeu que não há óbice para participação de uma Organização
Social, não resta outra altemativa a não ser a impugiar citado edital, conforme

considerações abaixo.

2, Como se sabe, Organizações Sociais são pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa privada. Essa qualificação conceda
a-tais entidades algumas vantagens, fais como isenções fiscais, cossão
temporária de servidores públicos, repasse de bens públicos, dentre outros.
Diante disso e nos termos do artigo 1º, da Lei n. 9.637/98, as organizações
sociais não podem ter fins lucrativos e stas atividades Jevem ser dirigidas ao
ensino, à pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção s
preservação do meio ambiente, à cullura e à saúde, atendidos aos requisitos
previstos na Lei. Como justifica a MAHATMA GANDHI ser Organização Social,
SEM FINS LUCRATIVOS, participar de certames lloitatórios que é um ajuste
nilidamente mercantil ?

3, Além do ponto acima, ao autorizar a participação de uma Organização Social

no certame, o Município está ferindo o princípio da igualdade dos licitantes.

Isso porque se uma entidade sem fins lucrativos que goza de benefício fiscal

participa de determinada licitação, ela já entra com vantagem sobre os demais

concorrentes. O voto do Ministro Relator MARCOS VILLAÇA, no Acórdão nº

1,021/2007-TCU-Plenário, conolui o seguinte quanto a OSCIPS, que se estende

para a 08:
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“Emrelação ao primeiro aspecto. mencionei, no despacho em que determinei a

suspensão cautelar do certame, que a questão se insere em perspectiva mais

ampla, e não somente pela presença de regime tributário diferenciado. É quê, no
Bjeu modo de ver, a participação de Oscips em licitações obieiivando 4

prestação de servicos à Administração desvirtva os delingamentos traçados

pelo ordenamento jurídica para este tipo de entidade [...] A atuação de uina

Oscip volta-se, portanto, para o atendimento do Interesse público, mediante

serviços de cunho-social, e não para o fornecimento de bens e serviços para à

Administração Pública. Sus árga de atuação é incompatível, no meu

entendimento, com os serviços de que nos fala os arts. 8º,e 13 da Leinê

B.666/95: [...] Se a Administração Pública aceita contratar Oscip para

fornecimento de bens e serviços, tem que haver livilação em que a eniisade

patticipe em igualdade de condições com outros possíveis interessados.

(Maria Sylvia Zaneila Di Pietro, Palestra “As Organizações Sociais e as

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Leis nºs 9.637/08 e

9.790/99) [...] É preciso ainda ter em mente que essas insiituições sociais, a

depender do caso concreto, podem gozar de imunidade ou isenção tributária,

cofiforme art, 150, Vi, da Constituição Federal [...] Pela exposto, resta claro que

em aluumas siluações as entidades sem fins lusrativos gozam de beneticios

fiscais não extensivos a sociedadesde fins lucrativos propriamente ditas, 0

que pode implicar vantagem na disputa por um contrato público,

conttariando, em decorrência, um princípio básico de licitação: O DA

IGUALDADE ENTRE OS PARTICIPANTES [..) Dessa forma, a contratação de

associações/organizações sem fins lucrativos para exercer atividades objeto de
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terceirização pode assemelhar-se à contratação de cooperativa de mão-de-obra,

oque é expressamente vedado, como toi dito acima.

4. Como se vê, O MAHATMA GANDHEL, por ser entidade sem fins lucrativos, não

poderia participar do certame licitatório usultuindo dos bensffcios fiscais que lhe

são concedidos. Primeiro porque a licitação tem caráter mercant] — essa

finalidade já desnalura a participação de OS em certames — e depois porque essa

vantagem fiscal da OS ferê 6 princípio basilar da licitação: o da igualdade entre os

licitantes.

5. Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação para afastar a

pariicipação da empresa MAHATMA GANGHI no certame licitatório.

Termas em que
Pads deferimento

Catanduva, 01 de abri de 2021.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SRC NOVO HORIZONTE LTDA

LUÍS HENRIQUE DA SILVA SANTOS

RG 34.657.349-5


