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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos e 

de outros profissionais de nível técnico e superior, em caráter complementar, visando 

à continuidade da prestação de serviço de saúde das Policlínicas e Centros de 

Especialidade de Saúde no município de Camaçari. 

 

DATA DE ABERTURA: 16/01/2021 

 

IMPUGNANTES: COOPASAUD - COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA; SERVIDA 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE; COOPERATIVA 

DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR E INSTITUTO DE GESTÃO E 

IMUNIZAÇÃO – IGH.  

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, as empresas COOPASAUD - COOPERATIVA 

DE TRABALHO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA; 

SERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE; 

COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR e INSTITUTO DE 

GESTÃO E IMUNIZAÇÃO – IGH., apresentaram impugnação até a data de 

11/02/2021.  

 

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

referidas impugnações foram tempestivas. 

 

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 SERVIDA 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE e 

COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE 

SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR.  

 

Alegou as impugnantes COOPASAUD - COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA; SERVIDA 

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 

COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR que a vedação da 

participação de cooperativa para os lotes 02 e 03 revela-se abusiva e ilegal, por violar 

o princípio constitucional da isonomia e por comprometer/restringir/frutar o caráter 

competitivo do procedimento licitatório.  

 

Ademais disso, aduziram, juntamente com a COOPERATIVA DE TRABALHO NAS 

ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

HUMANO – COONECTAR 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. 

 

2.1 DA ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA VEDAÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS PARA OS LOTES 02 E 03. 

 

Inicialmente, importa destaca que esta administração tem conhecimento, nos temros 

do art. 3º, §1º, inc. I, da Lei de Licitações, que é vedado aos agentes públicos prever 

nos atos convocatórios cláusulas que restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do 

certame, inclusive no caso de sociedades cooperativas. 

 

Por esse comando, a regra se forma no sentido de viabilizar a participação de 

cooperativas em procedimentos licitatórios. Inclusive, visando incentivar a 

participação dessas entidades, o art. 34 da Lei nº 11.488/2007 estendeu às 

sociedades cooperativas — cuja receita bruta não supere o limite previsto para as 



 

 3

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

empresas de pequeno porte — os mesmos benefícios e privilégios atribuídos às 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

Contudo, a despeito dessa regra, é de conhecimento dos operadores do ramo de 

licitações e contratos públicos a existência do Termo de Conciliação Judicial firmado 

entre a União Federal e o Ministério Público do Trabalho, ocorrido na Ação Civil 

Pública nº 01082-2002-020-10-00-0, Vigésima Vara do Trabalho de Brasília, cujas 

partes são o Ministério Público do Trabalho, a Uniway Cooperativa de Profissionais 

Liberais Ltda., a Uniwork Cooperativa de Trabalho Ltda., e a União Federal, sendo o 

primeiro autor e as demais rés, no qual a União Federal se compromete a não mais 

contratar cooperativas que atuem em atividades como serviços de limpeza, 

conservação e manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e instalações, 

dentre outros. 

 

Ademais disso, neste mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas da 

União ao autorizar a vedação à participação de cooperativas no certame. Vejamos 

trecho do Acórdão nº 975/2005-Segunda Câmara: 

 

“Defina, quando da realização de licitações para contratação de 

mão-de-obra terceirizável, a forma pela qual o labor será 

executado com supedâneo em contratações anteriores. Se ficar 

patente que essas atividades ocorrem, no mais das vezes, 

na presença do vínculo de subordinação entre o trabalhador 

e o fornecedor de serviços, deve o edital ser expresso (e 

fundamentado) quanto a esse ponto, o que autorizará a 

vedação à participação de cooperativas de trabalho, ou de 

mão-de-obra, de acordo com entendimento firmado no 

Acórdão nº 1815/2003 – Plenário – TCU”. (Destacamos.) 

 

No mesmo sentido, foram reiteradas decisões (Acórdão nº 1815/2003-Plenário, 

Acórdão nº 307/2004-Plenário que culminaram com a publicação da Súmula nº 281, 

TCU: 
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“É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, 

pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente 

executado no mercado em geral, houver necessidade de 

subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como 

de pessoalidade e habitualidade.” 

 

A razão para essa vedação é simples. Se assim não fosse, a disciplina das 

cooperativas violaria pilar basilar do Direito do Trabalho (art. 3º, da CLT). Nesse 

conflito de interesses e valores, direito das cooperativas x diretriz para a formação das 

relações de trabalho, prevaleceu o segundo, pois relaciona-se com direito 

constitucional fundamental. 

 

Assim, é possível dizer que, como regra, é permitida a participação de cooperativas 

em licitações. A exceção fica por conta das contratações cujo objeto envolva o 

exercício de atividade que demande a existência de vínculos de 

emprego/subordinação desses profissionais com a pessoa jurídica contratada 

(cooperativa), bem como dispensam os elementos da habitualidade e pessoalidade, 

como é o caso das contratações para os lotes 02 e 03, pelo que justificam a vedação. 

 

Corroborando com essa linha de argumentação, recentemente foi publicada a Lei nº 

12.690/2012, confirmando que a celeuma envolvendo a contratação de cooperativas 

possui uma regra (tendente à possibilidade de participação em licitação), e uma 

exceção (pela impossibilidade, para atividades que, pela sua natureza, exijam 

subordinação de mão de obra). É o que se extrai do teor do art. 10, §2º c/c art. 5º, da 

citada Lei.  

 

Art. 5º A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para 

intermediação de mão de obra subordinada. 

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. 

(...). 
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§ 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. 

 

Ainda, a Instrução Normativa nº 05/2017 dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 

âmbito da Administração Pública 

 

Art. 10. A contratação de sociedades cooperativas somente 

poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o serviço a ser 

contratado evidenciar: 

 

I- a possibilidade de ser executado com autonomia pelos 

cooperados, de modo a não demandar relação de 

subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem 

entre a Administração e os cooperados; e 

II - que a gestão operacional do serviço seja executada deforma 

compartilhada ou em rodízio, em que as atividades de 

coordenação e supervisão da execução dos 

serviços e as de preposto, conforme determina o art. 68 da Lei 

nº 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de forma 

alternada ou aleatória, para que tantos quanto possíveis venham 

a assumir tal atribuição. 

 

Desse modo, considerando que a contratação envolve o exercício de atividade que 

demanda a existência de vínculos de emprego/subordinação dos profissionais com a 

pessoa jurídica contratada, sem a possibilidade de ser executado com autonomia, é 

legal a vedação da participação de cooperativas para os lotes 02 e 03, como previsto 

em Edital.  
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2.3 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.  

 

Aduz 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 

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; 
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Inicialmente, importa esclarecer 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. 

 

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. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DAS ESPÉCIES DE ESPECIALDIADES 

DOS PROFISSIONAIS REALIZADO PELA SERVIDA COOPERATIVA DE 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

A SERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

requer a elucidação de quais profissionais especialistas constantes no lote, item único 

da planilha de preços e edital se referem, vez que, no campo de serviços médicos e 

de saúde pública, existe uma variação de mercado, sobretudo com relação a valores, 

das mais diversas especialidades, não podendo ser feita de forma genérica, pois 

assim, compromete a formulação da proposta de preços. 

 

Considerando a resposta apresentada pela Secretaria solicitante e por se tratar 

de assunto eminentemente técnico, vale ainda ressaltar que é necessário e 

admissível empregar tratamentos distintos para situações diferenciadas, desde que 

haja uma correlação lógica entre o fato discriminante e a situação diferenciada. Diante 

disso, esclarecemos que no Termo de Referência a administração poderá solicitar 

qualquer uma das especialidades médicas existentes e reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Medicina. O pedido do profissional especialista se dará conforme 

conveniência e necessidade da Secretaria de Saúde e esta necessidade é alterada 
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com a dinâmica do dia a dia, com a inauguração de novas unidades, com a 

implantação ou desativação de serviços. Ressaltamos que temos em nosso município 

39 especialidades concursadas e REDA, sendo a remuneração igual independente da 

especialidade. 

 

4. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VALOR ESTIMADO DA 

CONTRATAÇÃO PELA COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES 

DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – 

COONECTAR. 

 

Aduz a COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE SAÚDE, 

PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – COONECTAR que o Edital e o 

Termo de Referência não fazem menção ao valor estimado da contratação, viola o 

artigo 7º, §2º, inciso II c/c com o artigo 40, §2º, inciso II A Lei 8.666/93 e artigo 3º, 

inciso III do Decreto 10.520/02.  

 

Inicialmente, importa destacar que orçamento estimado da presente licitação, 

devidamente elaboradora com três orçamentos, contudo, apenas, não foi divulgado, 

por se tratar de pregão eletrônico, nos termos da autorização legal, senão vejamos. 

 

Isto porque a Lei n.º 10.520/2002, que instituiu o pregão no âmbito da União, Estados, 

DF e Municípios, estabelece no seu art. 3º, inciso III, que o orçamento de referência 

deverá constar apenas dos autos do procedimento. 

 

(...) III - dos autos do procedimento constarão a justificativa 

das definições referidas no inciso I deste artigo e os 

indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem 

apoiados, bem como   o orçamento, elaborado pelo órgão ou 

entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem 

licitados; (...) e (grifo nosso)  
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Destaca-se que o entendimento do Tribunal de Constas da União também é que o 

orçamento estimado não constitui elemento obrigatório do edital quando a licitação é 

promovida na modalidade pregão, a exemplo do acórdão 1.513/2013 – Plenário: 

 

Há que se considerar que a Lei 8.666/93, norma geral sobre 

licitações, em seu art. 40, §2º, inciso II, dispõe, explicitamente, 

que o orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 

preços unitários constitui anexo ao edital, dele fazendo parte 

integrante. Por sua vez, a Lei 10.520/02, que se 

consubstancia em lei específica que trata da licitação, na 

modalidade de pregão, exige o orçamento detalhado na fase 

preparatória, mas não estabelece a mesma exigência para a 

inclusão do orçamento ao edital, mantendo-se silente a esse 

respeito. Entretanto tal silêncio não permite inferir, de forma 

alguma, que a referida lei esteja a vedar a anexação do 

orçamento ao edital. Apenas ela não estabelece tal 

obrigatoriedade. 

 

Desse modo, não há qualquer ilegalidade na não divulgação do orçamento estimado 

pela administração pública para a presente licitação. 

 

5. DA IMPUGANÇÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO E IMUNIZAÇÃO – IGH. 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO E IMUNIZAÇÃO – IGH apresentou impugnação 

aduzindo, em síntese, que o item 11.2.8 que dispõe que “A regularidade dos 

documentos exigidos no subitem 11.2.2 será confirmada a autenticidade por meio de 

consulta “on-line” está confusa, devendo ser corrigida”.  

 

Neste aspecto, de logo, rechaça-se a alegação, pois a redação é muito clara ao 

constar será conferida a autenticidade dos documentos apresentados através de 

consulta online.  
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Ademais aduz que o edital não prevê prazo para respostas dos pedidos de 

esclarecimentos, pelo que deve ser retificado. 

 

De igual modo, rechaçam-se as alegações, considerando que não obrigatoriedade 

legal de prevê a possibilidade de pedidos de esclarecimentos, tampouco, os prazos 

para suas respostas, considerando que existe a possibilidade de impugnar os editais, 

inclusive, como fez a impugnante. 

 

Destaca-se que a administração prevê tal possibilidade a fim de garantir maior 

transparência por seus atos e esclarecer questões que não necessita uma 

impugnação por um interessado e, ainda, que responde a todos os pedidos, de forma 

tempestiva, ou seja, antes da sessão e com prazo razoável para esclarecer o que se 

faz necessário.  

 

No que se refere aos demais itens da impugnação, temos o seguinte:  

 

DO ITEM 3.1.4 INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE 

REAJUSTE E REVISÃO CONTRATUAL  

 

Cumpri-nos esclarecer que o objeto do certame é prestação de serviços médicos e de 

outros profissionais de nível técnico e superior, em caráter complementar e que resta 

claro no Termo de Referência que o pagamento do serviço prestado se dará mediante 

medição mensal, portanto, este pagamento será sempre variável. A medição será 

efetuada mensalmente conforme números de profissionais que efetivamente estarão 

trabalhando. Desta maneira, a redação apresentada no TR está correta ao afirmar 

que o contingenciamento poderá ocorrer à medida que a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde seja alterada com a movimentação de servidores concursados ou 

REDA. 
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INESPECIFICIDADE TERMINOLÓGICA CONTRATUAL 

 

Atendendo ao pedido de esclarecimento no que se refere ao atendimento das 

solicitações de desligamento, temos a informar que entendemos como embaraços à 

correta prestação do serviço os casos em que o profissional contratado: 

 

- Não cumpra com a sua carga horária contratada; 

- Não possua o perfil discriminado no Termo de Referência para execução das 

atividades na sua unidade de lotação; 

- Não exerça alguma das atribuições elencadas no TR; 

- Não se adeque às normas e rotinas da unidade; 

- Não aja de acordo com a missão e valores da Secretaria Municipal de Saúde: 

atendimento humanizado e com qualidade; 

- Possuir mais de três denúncias no sistema de Ouvidoria ou registro na 

coordenação local no período de 6 meses.  

 

PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS 

 

A redação é pertinente desde quando está no elenco de OBRIGAÇÕES DA 

CONTRATADA o fornecimento de EPI para seus contratados, a logística de cadastro 

no CNES e capacitação dos servidores que poderá ocorrer in loco, utilizando-se de 

materiais e/ou equipamentos. 
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6. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, a Pregoeira e 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 interpostas pelas empresas COOPASAUD - 

COOPERATIVA DE TRABALHO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO 

ESTADO DA BAHIA; SERVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE; COOPERATIVA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES 

DAS ÁREAS DE SAÚDE, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – 

COONECTAR E INSTITUTO DE GESTÃO E IMUNIZAÇÃO – IGH. Mantendo-se o 

Edital nos termos da publicação. 

 

Camaçari, 12 de fevereiro de 2021.  
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dos Santos 

Apoio 

Thatiana 
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