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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0146/2021 

 

OBJETO: Registro de preço para a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços médicos, em caráter complementar, visando a continuidade da prestação de serviço 

de saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) no município de Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 04/08/2021 

 

IMPUGNANTE: MEDICOOP – COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAÚDE, MAIS VIDA – 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE E EQUIVALENTES e 

COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO 

E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa MEDICOOP – COOPERATIVA DE 

TRABALHO DE SAÚDE apresentou impugnação em 28 de julho de 2021. 

 

Por conseguinte as empresas MAIS VIDA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 

PROFISSIONAIS EM SAÚDE E EQUIVALENTES e COOPERATIVA DE TRABALHO NAS 

ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – 

COONECTAR apresentaram impugnação em 30 de julho de 2021. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a referida 

impugnação é tempestiva. 

 

Sem mais, resumindo as razões das impugnações em apertada síntese, segue abaixo o 

posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 
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2. DAS RAZÕES COMUNS DAS IMPUGNAÇÕES DA IMPUGNAÇÃO DA MEDICOOP 
– COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAÚDE,MAIS VIDA – COOPERATIVA DE 
TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE E EQUIVALENTES e 
COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR. DA ANÁLISE DA 
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS EXIGÊNCIAS DOS ITENS 11.2.5.1 – 11.2.5.2 – 
11.2.5.3 – 11.2.5.5 – 11.2.5.6 DO EDITAL.  

 

Alegaram as impugnantes MEDICOOP – COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAÚDE, MAIS 

VIDA – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE E 

EQUIVALENTES e COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE 

SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTARque os 

documentos exigidos para fins de habilitação das cooperativas constantes dos itens 11.2.5.1 

– 11.2.5.2 – 11.2.5.3 – 11.2.5.5 – 11.2.5.6 não são indispensáveis paraexecução do contrato 

e fundamental para verificar a idoneidade e a capacidade das licitantes, pelo que caracteriza 

restrição ao caráter competitivo.  

 

Ademais disso, aduziram, juntamente que os documentos exigidos para fins de habilitação 

das cooperativas constantes dos itens 11.2.5.1 – 11.2.5.2 – 11.2.5.3 – 11.2.5.5 – 11.2.5.6 

extrapolam o estabelecido em lei e se revela um excesso de formalidade. 

 

Nos termos do Edital, a documentação de habilitação para as cooperativas são as seguintes: 

 

11.2.5.1 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com 
as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o 
disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 
5.764 de 1971; 

11.2.5.2 A declaração de regularidade de situação do contribuinte 
individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

11.2.5.3 A comprovação do capital social proporcional ao número de 
cooperados necessários à prestação do serviço; 

11.2.5.4 O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

11.2.5.5 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes 
por parte dos cooperados que executarão o contrato; e 
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11.2.5.6 Os seguintes documentos para a comprovação da 
regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto 
social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos 
fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) 
editais de convocação das três últimas assembleias gerais 
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que 
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões 
seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

 

Inicialmente, importa esclarece que as referidas exigências buscam resguardar a 
administração da constituição de forma idônea da cooperativa e da existência de número de 
cooperados suficientes para prestarem os serviços licitados.  

 

Ademais disso, as referidas exigências são de documentos existentes em qualquer 
cooperativa e de fácil acesso, de modo que não pode ser enquadrado como exigência 
abusiva. 

 

Destarte que todos os documentos exigidos decorrem de previsão legal, conforme identificado 
em cada subitem do Edital.  

 

Por fim, importa consignar que não se trata de excesso de formalidade, como aduzindo pelo 
impugnante, mas sim de zelo e cuidado da administração pública, a fim de evitar posterior 
inexecução contratual.  

 

3. DA ALEGAÇÃO DE INCORÊNCIA / EQUÍVOCO NA VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
DE COOPERATIVA PARA O LOTE 02. RAZÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO 
NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO – COONECTAR 

 

Alegou COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR que a vedação da 
participação de cooperativa para o lote 02 é incoerente com o Edital, pois os lotes 01 e 02 
possuem os mesmos serviços – prestação de serviços médicos.  

 

Demonstra a ilegalidade apontada ao transcrever o item 6.3, alínea i, i.1, senão vejamos: 
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6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo 
os interessados que se enquadrem emuma ou mais das situações 
a seguir: 

i) entidades empresariais constituída sob a forma de 
cooperativas, salvo para o lote 01. 

i.1) Será permitida a participação de cooperativas para o lote 01, 
desde que apresentem modelo degestão operacional adequado ao 
objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio dasatividades 
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que 
os serviçoscontratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquerintermediação ou subcontratação. 

 

De fato, assiste razão à impugnante. 

 

A vedação à participação de cooperativa para o lote 02 foi um equívoco do Edital, pois não 
observou que os lotes os lotes 01 e 02 possuem os mesmos serviços – prestação de serviços 
médicos.  

 

De fato, incoerente a vedação à participação de cooperativa para o lote 02 e a permissão de 
participação para o lote 01, conquanto, os serviços possuem a mesma natureza. 

 

Desse modo, dar-se provimento a impugnação neste ponto, para suprimir do Edital – do 
subitem 6 - a alínea i, i.1, senão vejamos: 

 

6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo 
os interessados que se enquadrem em uma ou mais das 
situações a seguir: 

 i) entidades empresariais constituída sob a forma de 
cooperativas, salvo para o lote 01. 

i.1) Será permitida a participação de cooperativas para o lote 01, 
desde que apresentem modelo degestão operacional adequado ao 
objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio dasatividades 
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que 
os serviçoscontratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquerintermediação ou subcontratação 

.  
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4. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, aPregoeirae a equipe de apoio, com base nos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da Lei 10.520/02, do 

Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar IMPROCEDENTE as 

impugnações da MEDICOOP – COOPERATIVA DE TRABALHO DE SAÚDE, MAIS VIDA – 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM SAÚDE E EQUIVALENTES e 

PARCIALEMNTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DA COOPERATIVA DE TRABALHO 

NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO – COONECTAR para suprimir do Edital – do subitem 6 - a alínea "i, i.1", senão 

vejamos: 

 

6.3 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo 
os interessados que se enquadrem em uma ou mais das 
situações a seguir: 

 i) entidades empresariais constituída sob a forma de 
cooperativas, salvo para o lote 01. 

i.1) Será permitida a participação de cooperativas para o lote 01, 
desde que apresentem modelo degestão operacional adequado ao 
objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio dasatividades 
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que 
os serviçoscontratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquerintermediação ou subcontratação.  

 

Mantendo-se os demais Edital nos termos da publicação. 

 

Camaçari, 02 de agosto de 2021. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza 
Silva 

Presidente/Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca Senra 

Pregoeira 

Aracele Santos 
de Oliveira 

Apoio 

Priscila Lins 
dos Santos 

Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

 


