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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19.00.6320.0002985/2017-10 

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL: PREGÃO 02/2018 

IMPUGNANTE: COOPERSYSTEM – COOPERATIVA DE TRABALHO (02.781.209/0001-65) 

 

 

  A empresa COOPERSYSTEM – COOPERATIVA DE TRABALHO, interpôs 

impugnação tempestivamente ao edital do pregão nº 02/2018, para a contratação de empresa para a 

prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de software na linguagem de programação Java, 

na modalidade presencial, com adoção de práticas ágeis, e em conformidade, com as normas e 

padrões estabelecidos pelo CNMP. 

 

 1. DO PEDIDO DA IMPUGNANTE 

 

  Requer a impugnante adequação dos termos editalícios, para que seja extirpado o item 

3.2 do Edital de Licitação nº 02/2018, que veda a participação no certame das sociedades cooperativas 

e a republicação do Ato convocatório, reabrindo-se o prazo incialmente previsto, conforme §4º, art 

21 da Lei 8.666/93. 

        

 2. DA RESPOSTA  

 

  Antes de passarmos à análise do pleito, ressalto que a resposta à impetrante foi 

elaborada conjuntamente com a área técnica e a Assessoria Jurídica. 

  

  A impugnante intenta a participação de cooperativas de trabalho na presente licitação, 

porém, a IN nº 05/2017 SLTI/MPOG, norma correlata às licitações públicas, dispõe o seguinte:  
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Art. 10. A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela sua natureza, o ser-

viço 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 opera-

cional 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 inter-

mediação ou subcontratação. 

 

Art. 11. Na contratação de sociedades cooperativas, o órgão ou entidade deverá verificar seus atos constitu-

tivos, analisando sua regularidade formal e as regras internas de funcionamento, para evitar eventual desvir-

tuação ou fraude.  

 

 Verifica-se, portanto, que os incisos I e II do Art 10 são requisitos a serem observados 

pelos órgãos ao elaborar editais e Termos de Referências que permitam participação de cooperativas, 

o que significa dizer que o Termo de Referência deverá EVIDENCIAR que: (i) os serviços podem 

ser executados com autonomia pelos cooperados, sem qualquer subordinação direta entre estes e a 

cooperativa ou órgão; (ii) que a gestão / supervisão / coordenação das atividades prestadas poderá ser 

realizada pelos cooperados e alternada periodicamente / aleatoriamente entre estes, tantos quantos 

forem possíveis de assumir tal atribuição. 

 

 Ao que parece, o Termo de Referência não evidencia o atendimento aos requisitos 

acima, outrossim, estabelece um modelo de serviços a princípio incompatível com o previsto na IN 

05/2017. 

 

 Abaixo, elenca-se alguns pontos do TR que podem corroborar com o entendimento 

acima: 
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      7.3 Preposto 

7.3.1 O acompanhamento e gestão dos serviços prestados pela CONTRATADA, nos ter-

mos da Lei 8666/1993, Artigo 68, deverá ser realizado pelo Preposto, profissional desig-

nado do quadro da CONTRATADA e aceito pelo CNMP que assumirá pessoal e direta-

mente a execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pela gestão dos aspectos 

administrativos, financeiros e legais do contrato. 

7.3.2 O Preposto fará a interação entre o CNMP e a CONTRATADA e deverá estar pre-

sente no local da prestação do serviço, a critério do CNMP, enquanto houver ordem de 

serviço em andamento. 

 

8.3.7 Além dos profissionais que compõem o Time Scrum, destacam-se os seguintes perfis profissi-
onais da CONTRATADA que terão atuação neste contrato:  
 

OUTROS PERFIS PROFISSIONAIS DA CONTRATADA 

Perfil Formação Experiência Certificação 

Preposto Um dos requisitos abaixo, 

mediante apresentação de 

certificado 

reconhecido pelo Ministé-

rio da Educação: 

1) Graduação de nível su-

perior em TI ou áreas cor-

relatas ou; 

2) Pós-graduação em TI ou 

áreas correlatas. 

2 anos atuando 

em gestão de con-

tratos de presta-

ção de serviços 

técnicos de TI 

com a Adminis-

tração Pública 

- N/A 

Analista 

de Pon-

tos de 

Função 

Um dos requisitos abaixo, 

mediante apresentação de 

certificado 

reconhecido pelo Ministé-

rio da Educação: 

1) Graduação de nível su-

perior em TI ou áreas cor-

relatas ou; 

2) Pós-graduação em TI ou 

áreas correlatas. 

2 anos como Ana-

lista de Pontos de 

Função 

1) Certified Function Point Spe-

cialist (CFPS) 

 

8.3.10. O CNMP poderá, caso considere que os profissionais indicados não apresentem 
o nível técnico satisfatório, ou mesmo mantenham comportamento inadequado no am-
biente de trabalho, a qualquer tempo, solicitar sua substituição, que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 5 dias úteis. 

8.3.11. Os profissionais atuantes nesta contratação somente poderão ser substituídos 
pela CONTRATADA caso os substitutos possuam os requisitos profissionais estabelecidos 
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neste Termo de Referência, devendo a documentação comprobatória de qualificação 
ser encaminhada até dois dias úteis antes da data prevista para início das atividades do 
profissional. 

11.1.6. Indicar e manter preposto para representá-la junto ao CNMP durante toda a 
execução do contrato, desde que aceito pela administração do órgão. 

11.1.16. Acatar, nas mesmas condições ofertadas, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 
8.666/93, as solicitações do CNMP para acréscimos ou supressões que se fizerem neces-
sárias à execução do objeto licitado. 

 

Ainda, em relação à participação de cooperativas de trabalho em licitações públicas, vejamos 

o entendimento do TCU, exarado no Acordão nº 2260/2017 – 1ª Câmara: 

9.2.1 permissão à participação de cooperativas de trabalho no certame, em afronta aos arts. 

 4º, inciso II, e 5º, da Lei 12.690/2012, à Súmula 281 do TCU, ao Termo de Conciliação 

 Judicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho, de 5/6/2003 (...) 

 

3. DA CONCLUSÃO 

 

 Ante o exposto, conheço do pedido de impugnação, por tempestivo, para no mérito, 

NEGAR-LHE provimento, mantendo no Edital a vedação de participação de cooperativas de 

trabalho, em observância aos arts. 4º, inciso II, e 5º, da Lei 12.690/2012, à Súmula 281 do TCU, ao 

Termo de Conciliação Judicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho, de 5/6/2003 e arts. 

10 e 11 da IN 05/2017 SLTI/MPOG, consubstanciado, ainda,  nos entendimentos da área Técnica e 

da Assessoria Jurídica, e por fim, por não vislumbrar nenhuma ofensa aos princípios da 

competitividade, isonomia e economicidade, ou a quaisquer outro princípio legal ou à jurisprudência. 

 

Em 06 de abril de 2018 

 

 

 

Marciel Rubens da Silva 

Pregoeiro/CNMP 


