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COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR FABIO JUNIOR BLANK PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE MONDAÍ (SC). 

 

 

À  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ - SC. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022. 

 

 

Objetivo: Apresentação de contrarrazões recursais. 

 

“Base Legal: Art. 174, §2º da Constituição Federal – Lei Federal 12.349/10 – 

Art. 3º, §1º, I, da Lei 8.666/2006 - LEI Nº 5.764/71 - LEI Nº 12.690/12 e demais 

dispositivos legais”.   

 

 

 

 

Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa 

Catarina, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 620, nº 336, 

Bairro Centro, Balneário Camboriú (SC), Inscrita no CNPJ nº: 10.922.137/0001-

57, NIRE 424000022171, devidamente representado pelo Presidente, Dr. Eroni 

Foresti, brasileiro, divorciado, médico, residente e domiciliado na Rua 620, 

número 348, Bairro Centro, Balneário Camboriú (SC), Inscrito CRM/SC 3645, 

RG nº 13/R3.103.893 - SSP/SC, CPF n° 395.280.068-68,  vem através da 

presente peça, apresentar tempestivamente CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO, interposto pela empresa Avive Gestão de Serviços 

Médicos LTDA, pelos motivos de direito a seguir expostos. 
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I – DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2022 – TOMADA DE PREÇOS Nº 

001/2022 

 

1. Em breve síntese, o presente edital tem por finalidade a 

contratação de empresa atuante na área médica, destinado a selecionar 

propostas para contratação de serviços profissionais de MEDICINA – ESF, 

conforme especificações constantes na relação de itens da licitação 

(Anexo I). 

 

2. Em que pese a insurgência recorrente, razão alguma a esta 

assiste, pois o presente edital respeita a Lei 8.666/93, e demais legislações 

correlatas, as quais tratam exclusivamente da participação das 

Cooperativas, sendo que o presente edital permite a participação de 

cooperativas de trabalho legalmente constituídas. 

 

 

II – DO MÉRITO 

 

 

3. Primeiramente deve-se respeitar in totun a CRFB - Constituição 

da República Federativa, onde em seu Art. 174, § 2º, determina 

expressamente que a Lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 

formas de associativismo. A que alude o referido artigo da CF, a Lei não 

deverá restringir, dificultar ou engessar as cooperativas ou outras formas 

associativas, do contrário será considerado o ato “ADMINISTRATIVO” nulo 

por desrespeitar a norma constitucional. 

 

4. A Lei especial 8.666/93 que disciplina as licitações, determina 

em seu Art. 3º, a seguinte normativa: 

 

“A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 
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promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos”.   

 

 

5. O mesmo dispositivo legal – Art. 3º da Lei 8.666/93 em seu § 

1º, I, reza que 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 licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o 

específico objeto do contrato,[...];”  

(Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

 

 

6. Caso o recurso da recorrente seja provido, o que não se 

espera, e por determinação da norma legal, a presente licitação deve ser 

“anulada”, pois não há qualquer tipo de restrição ou vedação na 

participação de COOPERATIVAS em processos licitatórios. 
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7. A impugnante atendeu todos os requisitos elencados no Art. 

28, IV, da Lei de Licitações, que preceitua que a documentação relativa à 

habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

 

 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

 

 

8. A impugnante COOPEMESC, preenche todos os requisitos 

exigidos pela norma legal, inclusive os elencados no presente edital. 

  

9. O objeto social da COOPERATIVA COOPEMESC é 

plenamente compatível com o objeto da licitação, restando devidamente 

comprovado que possuem os requisitos mínimos exigidos pelo respectivo 

instrumento convocatório, não tendo como o administrador público obstar-

lhes a participação em procedimento licitatório, ou em qualquer esfera 

administrativa, até porque a Lei de Licitações admite a participação das 

cooperativas, enquanto sociedades civis (art. 28, IV, Lei 8.666/93). 

 

10. Tanto a Lei Federal 8.666/93, disciplinadora das licitações e 

dos contratos, quanto a Lei Federal 5.764/71, instituidora do regime jurídico 

das sociedades cooperativas, não vedam, tampouco restringem a 

participação destas sociedades em procedimentos que visem e se 

enquadrem em seu objeto social, e que, em todo processo licitatório a 

Administração Pública está legalmente obrigada a dar tratamento 

isonômico a todos que a ele concorrem.  

 

11. Acrescente-se ainda, que a restrição a participação de 

cooperativas em licitação é forma de restringir o caráter competitivo da 

licitação, com violação do artigo 3º parágrafo 1º, inciso I da lei Federal 

8.666/93, podendo inclusive, tal conduta ser enquadra criminalmente no 
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Artigo 90 do Estatuto Licitatório (frustrar mediante qualquer expediente, o 

caráter competitivo da licitação. Pena de 2 a 4 anos, além de multa).  

 

12. Como se não bastasse o inciso IV, do artigo 28 da Lei nº 

8666/93, ao tratar da documentação necessária a habilitação jurídica 

permite a participação em licitações públicas de sociedades civis, neste 

caso a Cooperativa. 

 

13. Nesta mesma esteira e dando guarida em seus termos, pela 

presente licitação, a Lei Federal 12.690/12 que dispõe sobre a organização 

e o funcionamento das Cooperativas de trabalho, bem como também 

institui o “Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho” – 

PRONACOOP, determina expressamente em seu Art. 10, §2º a seguinte 

norma: 

 

 

§ 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”. (grifo nosso) 

 

 

14. A recorrente interpõe recurso meramente protelatório, pois 

baseia-se inteiramente em Súmulas editadas a mais de 101 anos do TCU, 

ocultando propositalmente inúmeras Leis que permitem a ampla 

concorrência, visando auferir a melhor proposta, e consequentemente o 

melhor preço para a municipalidade. 

 

15. Outro argumento acéfalo da recorrente, é distorcer o art. 5º, 

da Lei que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas 

de Trabalho, e institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de 

 
1 “2012 foi editada a Súmula nº 281, TCU” 
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Trabalho – PRONACOOP, o citado artigo não se enquadra no presente 

certame licitatório, pois os associados da impugnante tem seus direitos 

garantidos constante no estatuto social da cooperativa, bem como estão 

resguardados contratualmente e legalmente.  

 

16. A recorrente “agarra-se” em um decreto Municipal da 

cidade de São Paulo, como se este fosse superveniente a “farta legislação”, 

bem como forçosamente quer aplica-lo no município de Mondaí, o que não 

pode ser aceito de forma alguma, eis que sem qualquer embasamento 

legal. 

 

17. Frisa-se, que a presente relação ora em tela, é estritamente 

“CONTRATUAL”, eis que regida por Lei especial – 8.666/93, bem como as 

cláusulas dispostas no edital de convocação, e não empregatícia, como 

quer fazer transparecer a recorrente.  

 

 Pela vasta legislação acostada, conclui-se que não há 

subsídio legal para a vedação da participação de cooperativas, neste caso 

a impugnante “COOPEMESC” na presente Licitação/Pregão, muito pelo 

contrário, qualquer procedimento licitatório, que contendo norma proibitiva 

da participação de cooperativas em licitações, choca-se frontalmente com 

o disposto no Art. 28, IV da Lei 8.666/93, com a ratio constitucional, bem 

como as demais legislações pertinentes aqui expostas. 

 

 

III -  DOS REQUERIMENTOS FINAIS 

 

 

Pelo exposto, requer-se que seja as presentes CONTRARRAZÕES 

recebidas, e ao final julgadas procedente, com os seus devidos efeitos para: 

 

a) Permitir a participação da Cooperativa de Especialidades 

Médicas de Trabalho de Santa Catarina, no processo licitatório 

nº 002-2022, por ser a medida mais acertada e justa. 
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b) Requer-se que seja julgado totalmente “improcedente” o 

recurso interposto pela recorrente Avive Gestão de Serviços 

Médicos LTDA, eis que desprovido de qualquer fundamento 

legal.  

 

 

Nestes Termos; 

Pede Deferimento. 

Balneário Camboriú, 08 de fevereiro de 2022. 

   

 

 

 

__________________ 

Cooperativa de Especialidades Médicas de Trabalho de Santa Catarina 

CNPJ nº 10.922.137/0001-57 

Dr. ERONI FORESTI 

CPF: 395.280.068-68 

 

 


		2022-02-09T16:10:15-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2022-02-09T16:10:36-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2022-02-09T16:10:53-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2022-02-09T16:11:17-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2022-02-09T16:11:36-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2022-02-09T16:11:53-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento


		2022-02-09T16:12:15-0300
	ERONI FORESTI:39528006868
	Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento




