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Ofício n. 20-2022 

 

 

 

Ref.: Tomada de Preços n° 01/2022 PMLS 

 

 

A empresa Avive Gestão de Serviços Médicos LTDA, inscrita no CNPJ 
32.287.305/0001-12 sediada na Av. Chedid Jafet, 222 – conjunto 52D 5º andar, bloco D 
Vila Olímpia, São Paulo, através de seu sócio administrativo, abaixo qualificado vem à 
presença de Vossa Senhoria, com fulcro no Artigo 109, inciso I, §3º, da Lei 8.666/93, 
apresentar seu 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Em razão da habilitação da Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de 
Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.922.137/0001-57 o que faz pelas 
razões que passa a expor. 

DA CARACTERÍSTICA 

Trata-se de uma forma livre de associação de pessoas com natureza civil, não sujeita a 
falência, com objetivos comuns constituída para prestar serviços aos seus associados, 
que se distingue das demais sociedades por possuir características próprias: ter o 
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cooperado como sócio e principal beneficiário, adesão voluntária, singularidade do voto 
nas Assembleias (gestão democrática), não auferimento de lucro e sim sobras líquidas, 
dentre outras elencadas nos arts. 3o e 4o da lei 5.764/71. 

As cooperativas existem para prestar serviços a seus associados (art. 4o da Lei 
5.764/71) podendo, nos termos do artigo 5o do mesmo diploma legal, adotar por objeto 
"qualquer gênero de serviço, operação ou atividade".  

O artigo 5º da Lei 12.690/2012 estabelece que “a Cooperativa de Trabalho não pode ser 
utilizada para intermediação de mão de obra subordinada”. Essa lei também especifica 
no artigo 7º quais os direitos que os sócios devem ter. 

A regra geral é a possibilidade de participação em licitação, mas no caso de haver 
relação de subordinação entre o obreiro e o fornecedor do serviço, no caso, a 
cooperativa, habitualidade e pessoalidade, não será permitida a participação. 

DA ILEGALIDADE 

Em julho de 2012 foi editada a Súmula nº 281, TCU, aprovada pelo Acórdão TCU 
1.789/2012 – Plenário, especificando: 

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. 

Sendo, portanto, uma realidade a existência de cooperativas que realizam 
intermediação de mão de obra, observa-se a existência de decretos, a exemplo do Dec. 
Estadual Paulista nº 55.938/2010, alterado pelo de nº 57.159/2011, e do Dec. Municipal 
de São Paulo nº 52.091/2011, que vedam a participação de cooperativas nas licitações 
quando a execução do objeto demandar relação de subordinação, e especificam alguns 
dos serviços que não podem ser executados por cooperativas. 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VEDAÇÃO À 
PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS - RAZOABILIDADE DA 
EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
1. É fato público e notório que a legislação trabalhista e 
previdenciária é implacável com os tomadores de serviço, 
atribuindo-lhes, inclusive, a condição de responsáveis pelo 
pagamento de salários e tributos não recolhidos. 2. A Corte 
Especial pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível 
a participação de cooperativas em processos licitatórios para 
contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, 
demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que 
podem advir para a Administração Pública caso o ente 
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cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra 
suas obrigações. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” 
(STJ, Segunda Turma, REsp 1.204.186/RS, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, DJe de 29/10/2012.) 

Quando contrata uma cooperativa, a Administração Pública poderá, no máximo, 
fiscalizar o cumprimento, pela cooperativa dos direitos “equivalentes” previstos no art. 
7º da Lei 12.690/2012, como, por exemplo, salário não inferior ao mínimo, descansos 
semanal e anual remunerados, adicional noturno etc. Os direitos trabalhistas ali não 
previstos não poderão ser exigidos das cooperativas porquanto incabível a exigência. 

“Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual é 
impossível a participação das cooperativas em processo 
licitatório para contratação de mão-de-obra, quando o labor, por 
sua natureza, demandar necessidade de estado de 
subordinação ante os prejuízos que podem advir para o 
patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre 
vencedor no certame. Precedentes. 4. Na espécie, ganha 
relevância, ainda, o fato de que existe acordo entre a União e o 
Ministério Público do Trabalho, o qual, muito embora não vincule 
a recorrente no sentido de vetar a contratação de cooperativas, 
traz as mesmas razões jurídicas para inadmitir a contratação de 
cooperativa para fornecimento de mão de obra. 5. Recurso 
ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.” 
(STJ, Segunda Turma, RMS 25.097/GO, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, DJe de 12/12/2011) 

A permissão à participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização 
de serviços prestados com subordinação, pessoalidade e habitualidade afronta a Lei nº 
12.690/2012 e a Lei nº 14.133/2021, além obviamente de expor a Administração ao risco 
de ser demandada judicialmente a honrar, subsidiariamente, obrigações trabalhistas 
exsurgidas na vigência do contrato administrativo e que são típicas de uma relação de 
emprego. Nesses casos, a aparente economicidade dos valores ofertados pela 
cooperativa na licitação não compensa o risco de relevante prejuízo financeiro para a 
Administração advindo de eventuais ações trabalhistas, relativas aos empregados 
dedicados (cedidos) à execução contratual. 

“A permissão à participação de cooperativas em licitações que 
envolvam terceirização de serviços com subordinação, 
pessoalidade e habitualidade afronta os arts. 4º, inciso II, e 5º da 
Lei 12.690/2012, a Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação 
Judicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho, de 
5/6/2003, e o art. 4º da IN-SLTI/MPOG 2/2008. A aparente 
economicidade dos valores ofertados pelo licitante nesses casos 
não compensa o risco de relevante prejuízo financeiro para a 
Administração Pública advindo de eventuais ações trabalhistas.” 
(TCU, Primeira Câmara, Acórdão 2260/2017, Rel. Ministro 
Walton Alencar Rodrigues, Sessão de 18/04/2017) 
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A vedação à participação de cooperativas em certame que tenha por objeto a prestação 
de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra assegura: 1) 
o princípio da isonomia, ao não permitir que entidades que se escusem de cumprir as 
obrigações trabalhistas concorram em condições desiguais com empresas 
regularmente constituídas; 2) o princípio da legalidade estrita, ao evitar a burla às 
normas sociais relativas à organização do trabalho, que ocorre sempre em desfavor do 
obreiro; 3) o princípio da economicidade, ao reduzir o risco de condenação judicial com 
respaldo na Súmula-TST nº 331 e agora com base no artigo 121, §2º, da Lei nº 
14.133/2021. 

Nota-se que o Tribunal de Contas da União, além de fixar a orientação de que se afigura 
irregular a participação de cooperativa em procedimentos licitatórios quando o objeto 
refoge ao seu campo de atuação (TCU, Segunda Câmara, Acórdão 6.552/2009, Rel. 
Ministro Aroldo Cedraz, Sessão de 01/12/2009), sinaliza que “É irregular a participação 
de cooperativas em licitação cujo objeto se refira a prestação de serviço que demande 
requisitos próprios da relação de emprego, como subordinação (hierarquia) e 
habitualidade (jornada de trabalho) dos trabalhadores.” (TCU, Plenário, Acórdão 
2221/2013, Rel. Ministro José Múcio Monteiro, Sessão de 21/08/2013) 

DOS PEDIDOS 

ISTO POSTO, diante da tempestividade destas razões, requer seja julgado totalmente 
PROCEDENTE o referido recurso, para fins de INABILITAR a COOPERATIVA DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA. 

      São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. 

Nestes Termos; 

Pede Deferimento. 

 
 

__________________________________ 
Nome: Thiago de Castro Silveira 
CPF: 022279289-21 
Sócio Administrador 
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