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Licitações

ILUSTRÍSSIMO SENHOR BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA, PREGOEIRO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABEIRA, ESTADO DA BAHIA.

REF.: EDITAL Nº 046/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 (PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 201/2022);

COOPSERVI – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
DO ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
29.366.294/0001-51, situada à Rua Presidente Café Filho, nº 555 – 1 A, Bairro SIM, CEP:
44.085-470, Feira de Santana/BA, vem, tempestivamente, por meio do seu
representante legal, apresentar:
IMPUGNAÇÃO

Ao Edital n. 046/2022, do Pregão Eletrônico Nº 004/2022, que objetiva
“contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de apoio
administrativo e operacional em diversas áreas, visando atender as demandas do
Município de Quixabeira, Bahia”, o que faz baseado nas relevantes razões de fato e
direito que ora expõe.

1. DA TEMPESTIVIDADE.
Inicialmente, destaca-se a tempestividade do presente ato, tendo em vista que
a sessão pública está designada para o dia 05/10/2022, e o prazo para interposição da
impugnação se dá até o terceiro dia útil que antecede a data fixada para abertura da
sessão, nos termos do item 18.1 do Edital.
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18.1. - Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura
da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

Diante do exposto, tem-se que o referido prazo vence no dia 30/10/2022, pelo
que o protocolo da presente nesta data se afigura plenamente tempestivo.

2. DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS.
Inicialmente, cumpre salientar que o certame licitatório em epígrafe
determinou por meio do item 2.7.9, ser vedada a participação de cooperativas enquanto
licitantes. Vejamos:

2.7.9 Considerando que a execução do objeto a ser contratado exigirá
subordinação jurídica entre o prestador/obreiro e o contratado, bem
como a pessoalidade e a habitualidade, fica vedada a participação de
cooperativas no presente certame. (Acórdão nº 1815/2003- Plenário,
Acórdão nº 307/2004-Plenário - Súmula nº 281 TCU e Termo de
Conciliação Judicial - Ação Civil Pública nº 01082-2002-020- 10-00-0,
Vigésima Vara do Trabalho de Brasília, MPT x Cooperativas e União
Federal - vedação de contratar cooperativas que atuem em atividades
como serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios, de
equipamentos, de veículos e instalações, dentre outros)"INCLUIR;

Sucede que a determinação não merece prosperar, de modo que vimos, por
meio deste, impugnar o Edital para demonstrar as razões de fato e direito que devem
conduzir à possibilidade de participação das referidas entidades.
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Prontamente, deve-se pontuar que o Termo de Conciliação Judicial firmado
entre a AGU e o MPT nos autos do processo 01082-2002-020-10-00-0 diz respeito tão
somente à atuação da União, não tendo aplicabilidade no âmbito municipal.

Sobreleva-se que o mencionado Termo de Conciliação Judicial fora firmado no
ano de 2003, quando ainda não existia regulamentação específica, a saber, a Lei nº
12.690/12 e Lei nº 13.467/17.

Nesse sentido, importa salientar que o termo se limita a estipular acordo entre
a União, MPT e Cooperativa diversa, não podendo se prestar como lei, ou adquirir status
de lei, a fim de tornar obrigatória a sua adoção pelos municípios e estados, entes
federativos diversos.

De outro modo, a cláusula quinta do Termo mencionado prevê a possibilidade
da União recomendar o estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em
relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia
mista, em nada se referindo a municípios e estados, vez que cada um deles possui
autonomia e gestão própria. Vejamos:

Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o
estabelecimento das mesmas diretrizes ora pactuadas em
relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos
integrantes da administração pública indireta ao cumprimento
do presente termo de conciliação, sendo que em relação às
empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser
dado conhecimento ao Departamento de Coordenação e
Controle das Empresas Estatais – DEST, do Ministério do
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Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para
que discipline a matéria no âmbito de sua competência.

Nesse compasso, a vedação prevista no item 2.7.9 está eivada de ilegalidade,
vez que afronta os dispositivos legais que compõem o ordenamento jurídico pátrio, bem
como vai de encontro aos próprios princípios que regem a Administração Pública.

Destaca-se que a Constituição Federal tratou de dar especial atenção ao
cooperativismo, dispondo nos artigos 5º, inciso XVIII, e art. 174, §2º, acerca da
necessidade estímulo das suas atividades.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em
seu funcionamento;

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica,
o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, sendo este determinante para o setor público e
indicativo para o setor privado.
§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de
associativismo.

Nota-se que as normas constitucionais mencionadas consagram o princípio da
isonomia, bem como asseguram o apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas
de associação, ratificando à orientação definida pelos fundamentos da República de
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construir uma sociedade livre, justa e igualitária.

Ademais, a Constituição Federal, ainda que anterior à edição da Recomendação
193/2002, da Organização Internacional para o Trabalho – OIT, caminhou no mesmo
sentido que a norma internacional.

À vista disso, importa destacar que a Recomendação 193/2002 da OIT
reconhece as cooperativas como importantes instrumentos para a criação de empregos,
mobilização de recursos, geração de investimentos e promoção da participação de toda
população no desenvolvimento social e econômico. In verbis.

¨11. (1) Os governos deveriam facilitar o acesso de cooperativas a
serviços de apoio para fortalecê-las e fortalecer sua viabilidade
comercial e sua capacidade de gerar emprego e renda. ¨
(Recomendação 193/2002 - OIT).

Dentre as inúmeras prescrições da norma internacional destinadas ao fomento
do cooperativismo pelas nações, merecem especial destaque, pela pertinência com a
temática aqui tratada, duas em particular:

- Propiciar às cooperativas condições, de acordo com a legislação e as
práticas nacionais, que não sejam menos favoráveis que as que se
concedam a outras formas de empresa e de organização social.
- Aplicar políticas públicas de promoção das cooperativas,
incentivando que os governos reconheçam o papel destas e suas
organizações

mediante

o

desenvolvimento

de

instrumentos

apropriados à criação e fortalecimento de cooperativas nos níveis
nacional e local.
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Sob esse prisma, a Lei Nº 12.690/2012, marco regulatório das cooperativas de
trabalho, instituiu a vedação expressa de que as referidas fossem impedidas de
participar de procedimentos licitatórios cujos objetivos coincidissem com o objeto social
das mesmas, conforme se depreende abaixo:

Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social
qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto
no seu Estatuto Social.
§2º A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar
de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os
mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto
social.

Nesse compasso, a Lei das Cooperativas de Trabalho veio a reforçar as
modificações introduzidas pela Lei Nº 12.349/2010, que alterou o inciso I, do 1º, do art.
3º, da Lei Nº 8.666/93, que veda aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar,
nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato”.

Insta asseverar que a Lei Nº 13.429/2017, marco regulatório da terceirização,
permitiu que as sociedades cooperativas permanecessem prestando serviços
terceirizados, ao dispor que pode ser contratada “pessoa jurídica de direito privado
destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos”.

Tal entendimento é reforçado pela inexistência de dispositivo expresso
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vedando a contratação de cooperativas para a prestação de serviços terceirizados, o que
se argui por mera hipótese, uma vez que qualquer disposição neste sentido conflitaria
com outras normas legais, bem como a própria Constituição Federal (art. 174, §2º).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Contas da
União:

Abstenha-se de incluir, nas licitações que promover, vedação à
participação de cooperativas, ressalvados os casos em que o
objeto social destas seja incompatível com o objeto do certame
respectivo.
(TCU/Plenário – Acórdão 23/2003)

Em tempo, deve-se dizer que, num sentido amplo, qualquer determinação
editalícia que restrinja o caráter competitivo deve ser objeto de atos impugnatórios por
parte dos órgãos de controle e dos interessados, pela via administrativa ou judicial,
como é no presente caso. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese,
fazer exigências que frustrem o caráter competitivo do certame,
mas sim garantir ampla participação na disputa licitatória,
possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde
que tenham qualificação técnica e econômica para garantir o
cumprimento das obrigações.
(STJ, RESP 474781/DF, Relator Min. Franciulli Netto, DJ de
12/5/2003)
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Ainda, o Tribunal de Contas da União, no Acórdão 2.463/2019 – TCU – 1ª
Câmara, sob relatoria do Ministro Bruno Dantas, entendeu indevida a vedação
apriorística da participação das cooperativas de trabalho em licitações, e encaminhou a
referida decisão para a sua Comissão de Uniformização de Jurisprudência, a fim de que
a Súmula 281 fosse revisitada, conforme visto abaixo.

A vedação à participação de cooperativas em licitação não deve
levar em conta a natureza do serviço a ser contratado, sob pena
de violação do art. 10 da Lei 12.690/2012, o qual admite a
prestação, pelas cooperativas, de qualquer gênero de serviço,
operação ou atividade, desde que prevista em seu objeto social.
(TCU, Acórdão 2.463/2019 – 1ª Câmara)

Em seu voto condutor, o Ministro Bruno Dantas esclareceu que “com o advento
das Leis 12.349/2010 e 12.690/2012, inaugurou-se, a meu ver, um novo regramento
jurídico acerca das cooperativas, o qual requer a revisão da Súmula 281 deste
Tribunal”.

Suscitou o Ministro que “a Lei 12.349/2010 acrescentou a expressão “inclusive
nos casos de sociedades cooperativas” ao §1º do art. 3º da Lei de Licitações, abaixo
transcrito”:

§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou
frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
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licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o
disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248,
de 23 de outubro de 1991;

Ainda, o Relator enfatizou que “a alteração é posterior ao termo de conciliação
do Ministério Público do Trabalho, de 2003, e a Instrução Normativa 2/2008 da
SLTI/MPOG, bem como aos precedentes que respaldaram a Súmula 281 desta Corte”.

Segundo o mesmo, “a inserção dessa expressão na lei de licitações visou, sem
sombra de dúvidas, modificar o que ocorria anteriormente, quando a regra era a não
admissão de sociedades cooperativas na disputa dos certames. A Lei 12.349/2010
inverteu essa lógica para que a exclusão de cooperativas de certames passasse a ser
exceção, ou melhor, passasse a não existir”.

Conforme salientado no acórdão em comento, não se estaria a defender “a
utilização de cooperativas para burlar as leis trabalhistas”, o que proporcionaria a
responsabilização subsidiária da Administração Pública e ensejou o deferimento da
medida liminar na decisão combatida. Segundo o Relator, isso, inegavelmente, deveria
ser combatido, no entanto, questionou “a forma de combater-se tal utilização”. Ao seu
ver, “não se sustenta legalmente, para tal fim, impedir cooperativas de participar de
certames públicos”.

Corroborado ao entendimento constante no julgado, “com o advento da Lei
12.690/2012, foram criados mecanismos para o incentivo de cooperativas e sua não
utilização como instrumento de burla a direitos trabalhistas”.

Se um dos objetivos da Lei 12.690/2012 foi coibir as fraudes, vedando a
Rua Presidente Café Filho, 555, 1-A, Bairro Sim. CEP 44085-470. Feira de
Santana – BA
Tel.: (75) 3030-4408 – E-mail: coopservi@outlook.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTE4MZLFMZJGQTA3NTCYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
11 - Ano XVI - Nº 3192

Quixabeira

intermediação de mão-de-obra sob o subterfúgio das cooperativas de trabalho, previu
o diploma legal “uma série de direitos aos cooperados, tornando desarrazoada a
preocupação de utilização dessa forma de associação como instrumento de burla a
direitos trabalhistas”, os quais estariam consubstanciados no seu art. 7º.

Destaca-se ainda, que visando dar cumprimento ao art. 5º da Lei 12.690/2012,
suscitado pelo juízo de piso, que determina que “a Cooperativa de Trabalho não pode
ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada”, o mesmo instrumento
normativo previu sanção para as cooperativas que não cumpram essa regra:

Art. 17. Cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego, no âmbito de
sua competência, a fiscalização do cumprimento do disposto
nesta Lei.
§1º A Cooperativa de Trabalho que intermediar mão de obra
subordinada e os contratantes de seus serviços estarão sujeitos
à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador
prejudicado, dobrada na reincidência, a ser revertida em favor
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Diante do exposto, o §2º do dispositivo transcrito acima informa que
“presumir-se-á intermediação de mão de obra subordinada a relação contratual
estabelecida entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que não
cumprirem o disposto no § 6º do art. 7º desta Lei”.

Nesse ponto, estabelece o §6º, do art. 7º, da Lei 12.690/2012 que “as
atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho prevista no
inciso II do caput do art. 4º desta Lei, quando prestadas fora do estabelecimento da
cooperativa, deverão ser submetidas a uma coordenação com mandato nunca superior
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a 1 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realização dessas atividades, eleita em
reunião específica pelos sócios que se disponham a realizá-las, em que serão expostos
os requisitos para sua consecução, os valores contratados e a retribuição pecuniária de
cada sócio partícipe”.

De tal modo, visando dar cumprimento à legislação e obstar a existência de
subordinação na execução contratual, o instrumento convocatório de possui item
constando a admissão da participação de cooperativa desde que tenham modelo de
gestão operacional adequado ao objeto desta licitação (Possibilidade de ser executado
com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação
entre a cooperativa e os cooperados, e entre a administração licitante e os cooperados),
e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

Ora, havendo a ressalva destacada acima, resta patente que inexistirá relação
de subordinação entre os cooperados ou entre estes e o tomador do serviço, uma vez
que a Administração Pública Contratante passará as necessidades das suas demandas
de apoio administrativo, as quais serão coordenadas/supervisadas pelos próprios
cooperados, de forma compartilhada ou em rodízio, em respeito ao §6º do art. 7º, e
§2º do art. 17, ambos da Lei 12.690/2012, transcritos acima.

Dito isto, cumpre transcrever o entendimento do Ministro Bruno Dantas no
bojo do Acórdão 2.463/2019 – 1ª Câmara (TCU):

Portanto, o contexto em que foi assinado o Termo de
Conciliação entre o Ministério Público do Trabalho e a União,
bem como em que se proferiram os precedentes que
embasaram a Súmula TCU 281, é bem diferente do atual.
Rua Presidente Café Filho, 555, 1-A, Bairro Sim. CEP 44085-470. Feira de
Santana – BA
Tel.: (75) 3030-4408 – E-mail: coopservi@outlook.com.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTE4MZLFMZJGQTA3NTCYNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
4 de Outubro de 2022
13 - Ano XVI - Nº 3192

Quixabeira

Naquela época, o risco de utilização de cooperativas como meio
de burlar a legislação trabalhista era bem maior, o que, de certa
forma, justificava a vedação de contratação desse tipo de
associação para a execução de determinados serviços típicos de
relação empregatícia.
Com a edição da lei, todavia, a preocupação que deve exercer
o ente público federal não é com a natureza do serviço a ser
contratado, mas com a inidoneidade da cooperativa. O órgão
ou entidade pública deverá certificar-se quanto à regularidade
de tais sociedades e à relação mantida com seus cooperados,
além de exigir a prestação do serviço de forma coordenada, nos
termos do art. 7º, § 6º, da referida norma.

O Relator afirma que “a Lei 12.690/2012 admite o funcionamento de
cooperativas para prestação de qualquer gênero de serviço, operação ou atividade,
desde que esteja no seu objeto social”, conforme determinado pelo seu art. 10:

Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto
social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde
que previsto no seu Estatuto Social.

Por fim, conclui que “não faria sentido vedar a contratação dessas associações
com base no gênero de serviço a ser prestado”, de modo que viu necessidade de
“encaminhar esta deliberação à Comissão de Jurisprudência desta Corte, para que
avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar o entendimento proferido na
Súmula TCU 281”.

Esclarecida a plena possibilidade de execução do objeto contratual por
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Cooperativa, cumpre trazer à baila o entendimento jurisprudencial do TJ/BA e demais
Tribunais Pátrios sobre casos parelhos.

De início, temos que a Exma. Desa. Marcia Borges Faria, em julgamento de
agravo de instrumento distribuído perante a Quinta Câmara Cível do TJ/BA, admitiu que
há “entendimento pacificado no STJ e no TCU no sentido de inadmitir a participação de
cooperativas em licitações para contratação de mão de obra, quando a natureza do
labor puder resultar na necessidade de subordinação”. Contudo, ressalta que “a
preocupação com a contratação de cooperativas pelo Poder Público apenas se justifica
perante associações fraudulentas”. Vejamos o que dispõe a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE
ITEM DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, QUE VEDA A
PARTICIPAÇÃO

DE

COOPERATIVAS

NO

CERTAME.

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA
MENCIONADA PREVISÃO EDITALÍCIA. PROIBIÇÃO QUE SE
DESTINA A OBSTAR A CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES QUE
NÃO

PREENCHEM

OS

REQUISITOS

LEGAIS

DO

COOPERATIVISMO. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE
CRITÉRIOS PARA A AVERIGUAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DOS
PRESSUPOSTOS

DE

LEI.

RESPONSABILIDADE

DA

ADMINISTRAÇÃO DE FISCALIZAR A OBEDIÊNCIA AOS DITAMES
LEGAIS TANTO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUANTO EM
EVENTUAL CUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERICULUM IN
MORA DECORRENTE DA POSSIBILIDADE DE O ATO IMPUGNADO
OCASIONAR A INEFICÁCIA DA MEDIDA FINAL PLEITEADA.
PROVIMENTO NEGADO.
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1. O mérito recursal cinge-se à verificação da presença dos
pressupostos de concessão de medida antecipatória de tutela em
sede de mandado de segurança, nos termos do art. 7º, inciso III
da Lei n. 12.016/2009, que se assemelham àqueles do art. 273
do Código de Processo Civil.
2. Quanto à verossimilhança das alegações, de fato há
entendimento pacificado no STJ e no TCU no sentido de
inadmitir a participação de cooperativas em licitações para
contratação de mão de obra, quando a natureza do labor puder
resultar na necessidade de subordinação. Contudo, a
preocupação com a contratação de cooperativas pelo Poder
Público apenas se justifica perante associações fraudulentas,
que se utilizam do véu do cooperativismo para obter seus
benefícios e se furtar das obrigações decorrentes da legislação
laboral, enquanto realizam verdadeira intermediação de mão
de obra. Do contrário, não haveria configuração dos elementos
caracterizadores

do

vínculo

empregatício

entre

a

Administração e eventual cooperativa contratada, por força do
art. 442, parágrafo único da CLT.
4. Necessidade de se observar o mandamento constitucional do
art. 174, §2º, que determina o estímulo ao cooperativismo, e a
obrigação

de

preservação

da

competitividade

nos

procedimentos licitatórios, na forma do art. 3º, §1º, inciso I da
Lei n. 8.666/93, que menciona expressamente as cooperativas
no intuito de dirimir dúvidas quanto à possibilidade de
participação em certames públicos.
5. O ente público contratante apenas necessita delimitar
critérios que lhe permitam aferir e fiscalizar se a licitante
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preenche todos os requisitos legais do cooperativismo legítimo,
incluídos os princípios que guiam a atividade, listados na Lei n.
5.764/1971.
6. Periculum in mora decorrente da possibilidade de o ato
impugnado ocasionar a ineficácia da medida final pleiteada no
writ primitivo, somado à reversibilidade da medida requerida.
7. Presentes os pressupostos de concessão da liminar na origem,
impende a manutenção do decisum agravado. Provimento
negado.
(TJ/BA, PROCESSO: 0007085-37.2014.8.05.0000, RELATORA:
MARCIA BORGES FARIA, PUBLICADO EM: 10/03/2015)

Da análise do voto condutor, ora anexo, verifica-se que a Exma. Desa. Márcia
Borges Faria salienta que o entendimento jurisprudencial do STJ, o enunciado da súmula
281 do TCU e o acordo entre a União e o Ministério Público do Trabalho, no bojo da Ação
Civil Pública n° 01082.2002.020.10.00.0, visavam prevenir a contratação de falsas
cooperativas, no entanto, ressaltou que “tais compromissos, por suas essências, não
devem estender suas proibições àquelas associações que mantêm suas atividades em
plena conformidade com os ditames legais”.

Ressalta a Relatora que, “havendo a alternativa de controlar a legitimidade
de uma cooperativa, constituída e mantida de acordo com os termos da Lei n.
5.764/1971, não se apresenta razoável a negativa apriorística de participação destas
entidades em certames públicos. Do contrário, estar-se-ia violando o mandamento
constitucional que determina o estímulo ao cooperativismo – afinal, não pode o Poder
Público pretender incentivar e, ao mesmo tempo, se recusar a contratar –, bem como a
obrigação de observar a competitividade nos procedimentos licitatórios”. Ainda, conclui
em seu voto:
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Deveras, para que não se chancele o ardil perpetrado por
entidades que usam desta espécie de sociedade para a odiosa
conduta violadora de direitos laborais, o ente público
contratante necessita delimitar critérios, seja para a
habilitação, seja para a fiscalização do cumprimento
contratual, que lhe permitam aferir se a participante preenche
todos os requisitos legais do cooperativismo legítimo,
consoante a Lei n. 5.764/1971 – caso em que não haverá a
presença de elementos da relação empregatícia, na forma do
art. 442, parágrafo único da CLT.
Por conseguinte, afigura-se autorizado por lei e faticamente
viável a participação de cooperativas em licitações –
excetuadas, sem dúvida, as irregulares –, não se apresentando
razoável, ao menos em primeira análise, a vedação genérica
que as obste de figurar em tais competitivos ainda que
satisfaçam todos os requisitos legais do cooperativismo.

No mesmo sentido, o Exmo. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, em
julgamento de Agravo de Instrumento distribuído perante a Segunda Câmara Cível do
TJ/BA, cingiu pela possibilidade de participação de cooperativas em certames licitatórios
que visam o fornecimento de mão de obra. Vejamos o entendimento ementado:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

DIREITO

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRELIMINAR. AFASTAMENTO.
MÉRITO.

LICITAÇÃO.

INOBSERVÂNCIA.

ALEGAÇÃO

PARTICIPAÇÃO

DE
DE

IRREGULARIDADES.
COOPERATIVA.
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POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
Na hipótese em exame, não se afigura razoável a anulação da
licitação ou a suspensão do contrato administrativo formalizado,
porquanto

não

irregularidade

verificada

aparente,

no

a

presença
referido

de

nenhuma

certame,

sendo

observada, ainda, ao menos nessa fase processual, a
possibilidade de participação de cooperativas na disputa.
(TJ/BA, PROCESSO: 0017118-18.2016.8.05.0000, RELATOR(A):
EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PUBLICADO EM:
04/07/2017)

Em seu voto, o Relator destacou que “o regime jurídico das cooperativas
reconhece a capacidade jurídica das mesmas, podendo, por isso, serem submetidas ao
exercício de direitos e à contração de obrigações, a exemplo da contratação”.

Por esta razão, salientou que “se os fins da cooperativa mostram-se em
compatibilidade com o objeto da licitação, e se a pessoa jurídica preenche os requisitos
mínimos exigidos pela norma editalícia, inexistem razões para, de imediato, obstaculizar
a sua participação na licitação realizada”.

Para além, o voto informou que “no caso concreto o objeto da licitação era a
contratação de empresa para fornecimento de mão de obra terceirizada (Profissionais
Técnicos de Nível Médio na área de saúde pública – Programa Saúde da Família), não
havendo impedimento na participação de cooperativas, pois as mesmas podem fornecer
bens e serviços a não associados, desde que em conformidade com a Lei 5.764/71,
alterada pela Lei 6.981/82, que dispõe sobre o regime jurídico das cooperativas, bem
como a Lei 12.690/12, a qual permite a participação de cooperativas em processos
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licitatórios”.

Por fim, formulou que “numa avaliação apriorística do feito, entende-se viável
a participação de cooperativas em licitações públicas, desde que estejam em regular
funcionamento e o objeto a ser contratado esteja previsto no seu estatuto social”.

Corroborando o entendimento exposto acima, é a jurisprudência dos demais
tribunais pátrios:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

ADMINISTRATIVO.
ELETRÔNICO.

MANDADO

EDITAL

LICITAÇÃO
DE

VEDANDO

E

CONTRATO

SEGURANÇA.
A

PREGÃO

PARTICIPAÇÃO

DE

COOPERATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 12.690/2012. TAC
FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E O
MUNICÍPIO. QUESTÃO IRRELEVANTE PARA O DESATE DA LIDE.
É ilegal a vedação, em edital de licitação, da participação de
cooperativas, observada a existência de estímulo constitucional
ao cooperativismo, os princípios de liberdade de exercício do
trabalho e da atividade econômica, e a igualdade assegurada
pela Lei nº 8.666/93, que não proíbe o acesso das cooperativas
às licitações, bem como o disposto na Lei nº 12.690/2012, que
assegura a impossibilidade de impedir cooperativas de
participar de procedimentos de licitação pública que tenham
por escopo os mesmos serviços, operações e atividades
previstas em seu objeto social, como ocorre no caso.
Vedação que importa ofensa ao princípio da isonomia, não
sendo suficiente a qualidade da licitante para excluí-la de
plano do certame, cabendo ao contratante, caso vencedora
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a cooperativa, efetuar a devida fiscalização, no âmbito de
sua competência, do cumprimento de obrigações trabalhistas e
previdenciárias, sendo irrelevante para o desate da lide a
existência de eventual Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Município de São Leopoldo e o Ministério
Público do Trabalho, tendo em vista que não o ajuste pode
contrariar

as

disposições

constitucionais

e

infraconstitucionais em relação à matéria, tampouco pode
vincular quem não o subscreveu, passível de questionamento
na esfera judicial. Precedentes do TJRGS. Agravo de instrumento
provido liminarmente.
(TJ/RS,

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

Nº

70067207225,

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: CARLOS
EDUARDO ZIETLOW DURO, JULGADO EM 06/11/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRÉ-EXCLUSÃO DE
COOPERATIVA. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO. ART. 10, § 2º,
LEI Nº 12.690/12. CONTROLE TÓPICO E IMPEDIMENTO À FRAUS
LEGIS. ACORDO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO.
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO. Não se afigura constitucional
o banimento prévio das Cooperativas de procedimentos
licitatórios, apenas em razão dos benefícios e privilégios legais a
elas concedidos, tendo em vista o princípio da isonomia, arts. 5º,
caput e inciso I, e 37, caput e inciso XXI, CF/88, que deve haver
entre os concorrentes, exclusão esta mais indevida em face dos
dizeres do art. 10, § 2º, Lei nº 12.690/12, assim como do art. 3º,
§ 1º, I, Lei nº 8.666/93, com a redação da Lei nº 12.349/10. Por
óbvio, cabe à Administração Pública, topicamente, evitar a
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fraude, impedindo que falsas cooperativas possam driblar
valor essencial ao direito laboral - art. 3º, CLT - como tratam de
cuidar os arts. 4º e 5º, II, Lei nº 12.690/12. O acordo de
ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público não
pode ser lido com a extensão objetiva de remeter ao exílio as
verdadeiras cooperativas, em agressão à Lei Maior e a
legislação de regência do competitório, assim como dele estão
alforriados, subjetivamente, aqueles que não o subscreveram.
(TJ/RS, APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Nº 70051907087,
VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR: ARMÍNIO JOSÉ
ABREU LIMA DA ROSA, JULGADO EM 30/01/2013)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO E CONTRATO
ADMINISTRATIVO.

PREGÃO

ELETRÔNICO.

SERVIÇO

TERCEIRIZADO PARA O DETRAN/RS. EDITAL VEDANDO A
PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. É
inconstitucional e ilegal a vedação, em edital de licitação, da
participação de cooperativas, observada a existência de
estímulo constitucional ao cooperativismo, bem como os
princípios de liberdade de exercício do trabalho e da atividade
econômica, e a igualdade assegurada pela Lei nº 8.666/93, que
não proíbe o acesso das cooperativas às licitações. Vedação que
importa ofensa ao princípio da isonomia, não sendo suficiente
a qualidade da licitante para excluí-la de plano do certame,
cabendo ao contratante, caso vencedora a cooperativa, efetuar
a devida fiscalização, no âmbito de sua competência, do
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Precedentes do TJRGS. Apelação a que se nega seguimento.
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(TJ/RS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 70047312871, VIGÉSIMA SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, RELATOR: CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO,
JULGADO EM 16/04/2012)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO
-

INABILITAÇÃO

-

DOCUMENTAÇÃO

RELATIVA

À

REGULARIDADE DA COOPERATIVA - MODELO DE GESTÃO
OPERACIONAL - AUTENTICAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA
PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED) - IN Nº 05/2017 DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO - INFORMAÇÕES PARA
CONFIRMAÇÃO DO STATUS DE COOPERATIVA PRESENTES AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE - DEMONSTRAÇÃO DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Licitante inabilitada no certame
em razão de ter apresentado Modelo de Gestão que não teria
comprovado a regularidade da cooperativa. 2. Presença de
elementos no documento apresentado, mesmo que de forma
sucinta, indicando cumprimento aos requisitos da Instrução
Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento. 3.
Direito líquido e certo evidenciado. 4. Sentença confirmada em
reexame necessário.
(TJ/MG, REMESSA NECESSÁRIA-CV: 10000191579655001 MG,
RELATOR: JOSÉ EUSTÁQUIO LUCAS PEREIRA (JD CONVOCADO),
DATA DE JULGAMENTO: 25/02/0020, DATA DE PUBLICAÇÃO:
02/03/2020)

Considerando todo o exposto, deve a Administração Pública retificar o edital
para possibilitar a participação de cooperativas no âmbito do certame licitatório em
epígrafe, em respeito aos princípios da isonomia, ampla competitividade e segurança
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jurídica.

3. DOS REQUERIMENTOS
Diante de todo o exposto, requer que a presente impugnação seja conhecida e
processada para que, no mérito, seja provida a fim de que se possibilite a participação
de cooperativas no âmbito do certame licitatório em epígrafe, em respeito aos
princípios da isonomia, ampla competitividade e segurança jurídica, nos termos
indicados na fundamentação supra.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Quixabeira, Estado da Bahia.
Em 30 de setembro de 2022.

Diego Araujo da Silva
Presidente – COOPSERVI
CPF: 016.575.095-24
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DECISÃO ADMINISTRATIVA
VISTOS,
Trata-se de processo administrativo instaurado em face de oficio
encaminhado pelo Departamento de Licitação, derivado da Impugnação de Edital
interposto pela Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviço do
Estado da Bahia - COOPSERVI ao Pregão Eletrônico nº 004/2022, por suposta
inserção de exigência anticompetitiva.
Solicitada a emissão de parecer jurídico, a Procuradoria Municipal,
entendeu pelo indeferimento da impugnação, sustentando a legalidade do item
que veda a participação de cooperativas no certame, à luz da Súmula 281 do TCU
e demais legislações e entendimentos correlatos.
É, em síntese, o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Acolho o PARECER JURÍDICO pelas suas próprias razões, no sentido de
INDEFERIR a impugnação ao edital interposta pela Cooperativa de Trabalho
dos Prestadores de Serviço do Estado da Bahia - COOPSERVI, diante das
considerações aventadas no bojo do parecer jurídico.
Cumpra-se na forma legal.
Quixabeira/BA, 04 de outubro de 2022.

BRUNO FAGNER NOVAES E CUNHA
Pregoeiro
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