
 
 

 

 

São João del-Rei, 22 de janeiro de 2020 
 
À 
Cooperativa de Transporte Rodoviário - COOPERTRAN 
A/C Sr. José Aparecido Ferreira 
 
Ref: Pregão Eletrônico 062/2019 
 
I - Referente ao pedido de impugnação do Edital do Pregão Eletrônico nº 062/2019 
da Universidade Federal de São João del-Rei, informamos que a solicitação de 
impugnação foi formulada tempestivamente pela empresa COOPERTRAN, CNPJ 
00.691.905/0001-55, de acordo com os termos do referido Edital, cujo objetivo é a 
escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de pessoa jurídica 
especializada na prestação de serviço continuado de transporte municipal, 
intermunicipal e interestadual, incluindo o fornecimento de veículos carros de 
passeio, motoristas devidamente habilitados, seguro total, combustíveis e 
manutenção, para atender à Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ, nos 
campi localizados nos municípios de São João del-Rei – MG. 
 
II – Os argumentos apresentados pela impugnante estão disponíveis em 
https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2019.php. 
 
III - Tomando conhecimento do teor da impugnação feita pela referida cooperativa, e 
considerando que as alegações apresentadas são de ordem técnica, os autos foram 
encaminhados para o setor requisitante, para apreciação, a fim de verificar se a 
natureza da execução/prestação dos serviços indicados no Termo de Referência é 
compatível com os serviços prestados por cooperativas, bem como com a natureza 
jurídica destas sociedades. 
 
IV – Alega a impugnante, em sua exordial, as possíveis incongruências no Edital: 
- Questiona a proibição da participação de cooperativas de trabalho no presente 
pregão eletrônico, nos moldes que estabelece o item 4.2.9 do Edital, qual seja: “4.2 - 
Não poderão participar desta licitação os interessados: [...] 4.2.9 - sociedades 
cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 5, de 2017.” 
- Desse modo, em sede de pedido, a impugnante requer que seja reconhecida a 
nulidade do item 4.2.9 do Edital do Pregão Eletrônico n.º 62/2019. 
 
V- Após análise dos argumentos apresentados pela impugnante, a Divisão de 
Prefeitura de Campus, que figura como Requisitante do processo, solicitou 
manifestação da Procuradoria Jurídica acerca das questões jurídicas relevantes 
envolvidas na matéria, e a mesma se manifestou por meio da NOTA n. 
00196/2019/PF-UFSJ/PGF/AGU, in verbis:  
 

NOTA n. 00196/2019/PF-UFSJ/PFUFSJ/PGF/AGU 
NUP: 23122.013527/2019-31 
INTERESSADOS: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 
JOÃO DEL REI - UFSJ 
ASSUNTOS: PREGÃO ELETRÔNICO 
Ao Gabinete da Reitoria, 

https://ufsj.edu.br/dimap/pregoes_eletronicos_2019.php


 
 

 
1. Trata-se de processo administrativo autuado para realização de 
pregão eletrônico com o objetivo de contratar serviços de transporte 
para atender demanda da UFSJ. 
 
2. Publicado o edital de pregão, este foi impugnado pela Cooperativa 
de transporte Rodoviário COOPERTRAN, na qual requer seja 
reconhecida a nulidade do item 4.2.9 do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 62/2019. 
 
3. O item 4.2.9 que proíbe a participação de cooperativas no 
procedimento licitatório, com fulcro no art. 10 da IN SEGES/MP n.º 
05/2017, a saber:  
"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 de forma 
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. 
§ 1º Quando admitida a participação de cooperativas, estas deverão 
apresentar um modelo de gestão operacional que contemple as 
diretrizes estabelecidas neste artigo, o qual servirá como condição de 
aceitabilidade da proposta. 
§ 2º O serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente 
pelos cooperados, vedada qualquer intermediação ou 
subcontratação." 
 
4. Nesse sentido, Marçal Justen Filho preleciona que: "(...) é possível 
e viável a participação de cooperativa em licitação quando o objeto 
licitado se enquadra na atividade direta e específica para a qual a 
cooperativa foi constituída. Se, porém, a execução do objeto 
contratual escapar à dimensão do 'objeto social' da cooperativa ou 
caracterizar atividade especulativa, haverá atuação irregular da 
cooperativa." (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de 
licitações e contratos administrativos. 16 ed. rev. atual. e ampl. - São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 555) 
 
5. Por outro lado, conforme art. 10, inc. I da mencionada IN, a 
contratação de sociedades cooperativas não poderá ocorrer quando 
existir relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, 
ou seja, mais precisamente, em casos de contratação de serviços 
continuados com mão de obra com dedicação exclusiva.  
 
6. Esse dispositivo visa a afastar os riscos de fraude à legislação 
trabalhista por meio de contratação de cooperativas de mão de obra, 
especialmente com a perspectiva de responsabilização da 
Administração Pública pelos encargos não saldados adequadamente 
por 'empregadores ocultos'. Neste diapasão foi firmado acordo, na 
órbita federal, entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia-
Geral da União, reconhecido como válido pelo STJ, a saber: "Agravo 



 
 

regimental. Suspensão liminar em mandado de segurança. 
Deferimento. Cooperativa de mão de obra. Licitação. Termo de 
acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia 
Geral da União. Grave lesão à ordem e à economia públicas 
configuradas. 
1. Na contratação de empresa comercial fornecedora de mão de obra 
pode a administração precaver-se do risco de pagar duas vezes por 
um mesmo serviço, exigindo, a cada liberação do pagamento pelos 
serviços contratados, a apresentação do comprovante de quitação da 
empresa para com as obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
seus empregados, precaução impossível de ser tomada em se 
tratando de cooperativa, pois, nesse caso, não há reconhecimento 
prévio de vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativada, 
vir a administração a ser condenada, em ação trabalhista, a pagar 
duas vezes por um mesmo serviço restado, por não haver meios de 
acautelar-se preventivamente. 
2. Não é a via excepcional da suspensão de liminar em mandado de 
segurança o meio processual adequado ao exame da 
constitucionalidade de termo de compromisso firmado pela União, 
nem tampouco da legalidade de vedação contida em edital de 
licitação, o que poderá ser aferido nas vias ordinárias próprias. 
3. Permanecendo válido termo de acordo firmado entre o Ministério 
Público do Trabalho e a Advocacia-Geral da União, pelo qual a União 
se obrigou a não contratar trabalhadores por meio de cooperativas 
de mão de obra para prestação de serviços ligados às suas 
atividadesfim ou meio, quando o labor, por sua natureza, demandar 
execução em estado de subordinação, quer em relação ao tomador, 
quer em relação ao fornecedor de serviços, a inobservância dessa 
diretriz por quaisquer dos órgãos da administração pública federal, 
configura ameaça de lesão à ordem pública, aqui compreendida a 
ordem administrativa. 
4. Agravo Regimental não provido" (AgRg na SS 1.352/RS, Corte 
Especial, rel. Min. Edson Vidigal, j. em 17.11.2004, DJ de 
09.02.2005). (grifos nossos) 
 
7. Recente decisão da Primeira Câmara do TCU modificou tal 
entendimento, propondo a revisão da súmula 281 do TCU e tal 
decisão pode motivar a manutenção da possibilidade de participação 
de cooperativas. Vejamos: 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. Ao apreciar representação que apontava possíveis 
irregularidades em pregão eletrônico realizado pelo Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação, cujo objeto era o “registro de preços 
para eventual contratação de serviços especializados de suporte e 
administração da infraestrutura de dados, administração de dados e 
banco de dados e operação em segurança da informação”, a 
Primeira Câmara do TCU, por meio do Acórdão 2.260/2017, aplicou 
multa a servidores da entidade em razão de, entre outras falhas, 
haverem permitido a participação de cooperativas no certame, em 
“ofensa ao Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério 
Público do Trabalho e a União, à Súmula TCU 281, e à Instrução 
Normativa 2/2008 SLTI/MPOG”. Quando da análise dos pedidos de 
reexame interpostos pelos apenados, o relator assinalou, 
preliminarmente, que em nenhum dos normativos mencionados havia 



 
 

clareza de que os serviços previstos na licitação não poderiam ser 
contratados com cooperativas, dando ênfase ao fato de que o termo 
de conciliação judicial entre a União e o MPT havia sido homologado, 
em 2003, em decorrência da constatação de que algumas 
cooperativas só haviam sido criadas para burlar a legislação 
trabalhista. De acordo com o relator, com a edição das Leis 
12.349/2010 e 12.690/2012, teria sido inaugurado um novo 
regramento jurídico acerca das cooperativas, motivo a demandar 
uma revisão da Súmula TCU 281, segundo a qual “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”. Nesse 
sentido, frisou que a inserção da expressão “inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas” no art. 3º, § 1º, da Lei 8.666/1993, por 
intermédio da Lei 12.349/2010, teve por objetivo “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”. Ao se reportar ao art. 10, § 2º, da Lei 12.690/2012, segundo 
o qual “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”, o relator enfatizou que a norma veda o 
impedimento de cooperativas participarem de licitação pública, da 
mesma forma que o seu art. 5º impede “explicitamente a utilização 
de cooperativa como intermediadora de mão de obra subordinada”. 
Por conseguinte, “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”. 
Assim, acolhendo o voto do relator, o colegiado decidiu dar 
provimento parcial aos recursos, anular o item 9.2.1 do acórdão 
recorrido, que considerava irregular a participação de cooperativas 
no referido pregão, e, em função disso, diminuir o valor da multa 
aplicada aos recorrentes, além de determinar o envio da deliberação 
proferida à Comissão de Jurisprudência “para que avalie a 
conveniência e a oportunidade de revisitar o entendimento proferido 
na Súmula TCU 281”. Acórdão 2463/2019 Primeira Câmara, Pedido 
de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas. 
 
8. Diante disso, compete ao órgão licitante analisar com cautela as 
características do objeto que pretende contratar, especialmente 
quanto às diversas obrigações dos trabalhadores que executarão os 
serviços, para verificar se, no caso concreto, as tarefas seriam 
passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, sem 
relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, 
seja entre estes e a Administração, nos termos do artigo 10, I, da 
Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05, de 2017. 
 
9. Destaca-se que nos termos da Súmula 281 do TCU: 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. 
 
10. Pelo exposto, considerando tratar-se de prestação de serviços, 
recomenda-se a Administração avaliar a vedação de participação de 
cooperativa, com fundamento na súmula 281 do TCU e Acórdão 
2463/2019 da Primeira Câmara do TCU. 
 
11. Por fim, cumpre registrar que cabe a este Órgão Jurídico de 
execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculado à Advocacia-
Geral da União, instituição que exerce função essencial à Justiça, 
nos termos do art. 131 da Constituição Federal, prestar consultoria 
sob o prisma estritamente jurídico, sem adentrar em aspectos 
relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem 
analisar questões de natureza eminentemente técnicoadministrativa 
ou econômico-financeira, à luz do que dispõe o art. 10 da Lei n.º 
10.480, de 2 de julho de 2002 c/c art. 11, da Lei Complementar n.º 
73, de 10 de fevereiro de 1993 e que a presente manifestação toma 
por base os elementos constantes dos autos do processo 
administrativo em epígrafe. 

 
Dado o parecer da área jurídica, o Setor Requisitante se manifestou, apresentando 
os seguintes argumentos:  
 

“Conforme entendimento exarado pela Procuradoria Jurídica (fls. 
197-198) entendemos que, caso a cooperativa atenda proposto no 
art. 10 da IN SEGES/MP nº 05/2017 não vislumbramos impedimento 
para sua participação. Nesse sentido, deve a mesma atender todos 
os critérios propostos na referida norma, qual seja a apresentação do 
modelo de gestão operacional, contemplando a forma pela qual 
serão atendidas as solicitações que não possam implicar em 
subordinação entre cooperativa e cooperados, bem como que os 
atendimentos sejam efetuados de forma compartilhado ou em 
rodízio”. 
 

VI – Considerações da Comissão de Licitação 
 
- Considerando: 
 

1. a orientação dada pela Procuradoria Jurídica deste órgão sobre a matéria; 
2. o parecer da área técnica (Setor Requisitante) sobre a possibilidade de 

participação de cooperativas no presente certame;  
3. o preceito constitucional disposto no Art. 174, §2º, da Constituição Federal; 
4. o Art. 3º, §1º, I, da Lei 8.666/93; 
5. os Arts. 10 e 11 da IN 05/2017/SEGES/MPDG; 
6. o disposto no Art. 10, §2º, da Lei Federal 12.690/2012, que dispõe sobre a 

organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; 
7. os entendimentos já firmados pelo Tribunal de Contas da União acerca da 

temática; 
8. a Súmula 281 do TCU com entendimento pacificado sobre a participação de 

cooperativas em licitações; 
9. o Termo de Conciliação firmado entre o MPT e a AGU sobre a impossibilidade 

de contratação de trabalhadores por meio de cooperativas de mão-de-obra; e 
10.   o entendimento exarado pela AGU no PARECER 

01//2014/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU; 



 
 

 
Esta Comissão de Licitação entende ser procedente o pedido da Impugnante, desde 
que as tarefas sejam passíveis de execução com autonomia pelos cooperados, 
sem relação de subordinação, seja entre a cooperativa e os cooperados, seja 
entre estes e a UFSJ, durante a vigência do contrato.  
 
Ademais, cumpre ressaltar que, diante da obrigatoriedade trazida pelo Art. 29 da IN 
05/2017/SEGES/MPDG, de que os órgãos da Administração Pública deverão seguir 
os modelos de Termo de Referência e de Editais da Advocacia Geral da União, as 
alterações no instrumento convocatório do presente certame serão feitas 
observando os dispositivos trazidos no modelo da AGU. 
 
Assim, o referido modelo de Edital traz, em seu bojo, as cláusulas a serem inseridas 
caso haja a possibilidade de participação de cooperativas no certame, quais sejam: 
 

 
4 - DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: [...] 
 
4.3 - Será permitida a participação de cooperativas, desde que 
apresentem modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta 
licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de 
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os 
serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos 
cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 
 

4.3.1 - Em sendo permitida a participação de cooperativas, 
serão estendidas a elas os benefícios previstos para as 
microempresas e empresas de pequeno porte quando elas 
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 
2007. 

 
9.8 - Habilitação jurídica: [...]  
 

9.8.6 - No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e 
estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro 
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

 
9.10 - Qualificação Econômico-Financeira: [...] 
 

9.10.2.3 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos 
deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, 
conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 
pelo órgão fiscalizador; 

 
 

9.12 - Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a 
seguinte documentação complementar, conforme item 10.5 do Anexo 
VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017: 
 

9.12.1 - 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; 
 

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

 
9.12.3 - A comprovação do capital social proporcional ao 

número de cooperados necessários à prestação do serviço;  
 

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

9.12.5 - A comprovação de integração das respectivas quotas-
partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e 
 

9.12.6 - 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; 
 

9.12.7 - A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, 
conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob 
as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 

 

Desta forma, serão inseridas no Edital do presente certame todas as cláusulas 
supracitadas. 
 
VII – Diante dos fatos apresentados, informamos que a impugnação interposta pela 
cooperativa COOPERTRAN foi apresentada no prazo legal, e a Comissão de 
Licitação da UFSJ considera procedente o pedido feito na peça apresentada ao PE 
nº 062/2019. Desta forma, o Edital será adaptado à nova condição de participação 
de sociedades cooperativas, incluindo-se as disposições cabíveis, e observando-se 
o que traz a minuta da AGU e as regras dispostas nos Art. 10 e 11 da IN 
05/2017/SEGES/MP. 
 
VIII – Informamos, ainda, que, devido à alteração no instrumento convocatório ser 
considerada substancial para a presente contratação, será feita nova publicação do 
Edital, com nova contagem de prazo para abertura do certame. 
 
IX – Ressaltamos que foram resguardados os princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da publicidade, condicionantes das 
normas de licitação. 
 
Atenciosamente, 
 

Fernanda Rodrigues Drumond Chaves 
Setor de Compras e Licitações 


