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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

Diretoria de Planejamento e Orçamento

 

O�cio SEINFRA/DPO nº. 38/2020

Belo Horizonte, 20 de maio de 2020.

À
Super Estágios Ltda EPP

  

Assunto: Resposta empresa Super Estágios referente a pedido de impugnação do Edital 04/2020

Referência: [Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 1300.01.0002992/2019-48].

  

Prezados,

 

 

Reportamos ao pedido de Impugnação impetrado por essa empresa, registrado no SEI sob
nº 14449359,  referente a esclarecimentos acerca da necessidade de se re�ficar o item 4.6 do edital de
licitação SEINFRA nº 004/2020, com vistas a impedir a par�cipação de en�dades sem finalidade lucra�va
no certame, em consonância ao que determina o parágrafo único, do ar�go 12, da Instrução
Norma�va/SEGES nº 05/2017.

 

Segue nossa ponderação:

 

1.              A mencionada Instrução Norma�va/SEGES nº 05/2017 se aplica à Administração
Pública federal, e não aos entes subnacionais, como bem esclarece seu próprio ar�go 1º, que assim
dispõe: “As contratações de serviços para a realização de tarefas execu�vas sob o regime de execução
indireta, por órgãos ou en�dades da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional, observarão, no que couber”;

 

2.              Ainda que a mencionada norma se aplicasse ao Estado de Minas Gerais (o que não ocorre), ela
versa sobre execução indireta de serviços pela Administração, o que não se confunde com gestão de
estágio por agente de integração (objeto do certame), que é regida por lei própria, a saber; Lei nº
11788/2008;

 

3.              Ademais, a despeito da norma apresentada, fato é que o Tribunal de Contas da União – TCU
tem compreendido: “NÃO DEVE HAVER VEDAÇÃO GENÉRICA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES DE
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, DESDE QUE HAJA NEXO ENTRE OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
COM OS ESTATUTOS E OBJETIVOS SOCIAIS DA ENTIDADE PRESTADORA DOS SERVIÇOS” (Acórdão nº
7459/2010-2ª Câmara). Tal entendimento foi confirmado no acórdão TCU nº 2847/2019 – Plenário.
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Sendo assim, informamos que não existe respaldo no pedido de impugnação, que jus�fique a paralisação
do Certame.

 

Atenciosamente,

 

Ricardo Luiz Miranda

   Pregoeiro

  

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Luiz Miranda, Chefe do Núcleo, em 20/05/2020,
às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14526306
e o código CRC 84D02474.

Referência: Processo nº 1300.01.0002992/2019-48 SEI nº 14526306
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