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PROCESSO: 14.00512/2018 
CONCORRÊNCIA  n° 001/2019 - CPL-GERAL/SML/PVH – REPUBLICAÇÃO 
OBJETO: Concessão para prestação do serviço público de 

transporte coletivo urbano de passageiros na sede do Município 

de Porto Velho, incluindo a gestão dos sistemas 

organizacionais, a prestação dos serviços envolvidos e o 

atendimento aos usuários. 
MOTIVAÇÃO: Pedido de Alteração no Edital 

 
 

 

RESPOSTA A PEDIDOS DE ALTERAÇÕES 
 

 

Trata-se da análise e resposta a Pedido de 

alteração no Edital, formulado pela Cooperativa dos 

Transportadores de Passageiros, Cargas e Fretamento do Estado 

de Rondônia – COOPTRARON, inscrita no CNPJ N. 32.753.606/0001-

94, com sede matriz localizada na Rua Alexandre Guimarães, n. 

6155, Sala 03 – Bairro Lagoinha, Porto Velho-RO, nos termos 

abaixo: 
 

 

I. DA ADMISSIBILIDADE 

 

 

Em consonância com o que preconiza o item 23.1, do 

Edital da Concorrência supracitada, quaisquer dúvidas podem ser 

sanadas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

realização da sessão pública. 
 

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido 

realizado pela Cooperativa dos Transportadores de Passageiros, 

Cargas e Fretamento do Estado de Rondônia, no dia 08/10/2019, 

encaminhado à Comissão Permanente de Licitação Geral. Neste 

sentido, reconhecemos o qual passamos apreciar o mérito e nos 

posicionar conforme estabelecido neste instrumento.  
 

 

II. DA ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE 
 

   Questiona a impetrante, quanto a proibição da 

participação de Cooperativa na Presente Licitação, nos moldes 

do que estabelece o item 8.7, inc. VI, do Edital. 

             Requer a retirada do edital, de qualquer item que 

tenha a proibição de participação de Cooperativas.  
 

 

III. DA MANIFESTAÇÃO DA SEMTRAN 

 

       Considerando que a vedação de participação de 

Cooperativas foi feita pela Secretaria Municipal de Trânsito, 
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Mobilidade e Transporte – SEMTRAN, houve a necessidade de 

manifestação daquela Secretaria, sendo solicitada por meio do 

Ofício nº 748/CPL-GERAL/SML/2019, a qual se manifestou da 

seguinte forma:  

 
Oficio n° 108/ASTEC/SEMTRAN/2019. 

(...) 

                        

 

Em atenção à solicitação da Presidente, vimos 

prestar esclarecimentos quanto a proibição de 

participação de cooperativas no presente 

certame licitatório, sem maiores elucubrações, 

passamos a expor:  

 

É sabido que a licitação é obrigatória às 

entidades da Administração Pública Direta, 

assim é grande a abrangência do processo 

licitatório, por conseguinte a legislação 

procurou trazer economia e transparência em 

quase todos os setores da área pública. 

 

O transporte público é serviço essencial, tem 

um papel fundamental no cotidiano da sociedade 

e merece máxima atenção da Administração, o 

serviço público de transporte coletivo exige 

presteza na busca pelo melhor resultado, em 

atenção aos princípios insculpidos no artigo 37 

da Constituição, além do princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

 

Com muito mais razão, o enunciando da 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União, 

diz que, a permissão à participação de 

cooperativas em licitações que envolvam 

terceirização de serviços com subordinação, 

pessoalidade, e habitualidade afronta os 

artigos 4º, inciso II, e 5º da Lei 12.690/12, a 

Súmula TCU 281, o Termo de Conciliação Judicial 

entre a União e o Ministério Público do 

Trabalho, e o artigo 4º da IN-SLTI/MPOG 2/2008. 

 

Neste ponto, data vênia para transcrever um 

trecho da decisão exarada no acordão 2463/2019:  

[...] 

 

86. Em que pesem essas ponderações do relator, 

que considero não merecer reparos, entendo que 

a questão merece considerações adicionais, 

especialmente quanto à proposta de revogação da 

Súmula/TCU 281 […] 

 

88. Verifico que a Lei 12.690/2012 já prevê em 

seu art. 4º, inciso II, que a cooperativa de 

trabalho é constituída por sócios para a 

prestação de serviços especializados a 

terceiros, sem a presença dos pressupostos da 

relação de emprego, o que parece impedir que 

essas cooperativas prestem serviços em que haja 

subordinação, pessoalidade e habitualidade. 

Além disso, conforme apontado pelo Ministro 

Bruno Dantas, a mencionada lei também veda, 
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conforme seu art. 5º, a utilização da 

cooperativa de trabalho para intermediação de 

mão de obra subordinada. Entretanto, entendo 

que além dessas disposições, outras precisam 

ser avaliadas na hipótese de alteração da 

Súmula/TCU 281. Primeira, que o enunciado da 

súmula não contraria a lei – pelo contrário, 

ajuda a clarificá-la; segunda, que a alteração 

da súmula poderia transmitir ao jurisdicionado 

a falsa impressão de que os aspectos constantes 

da vedação estariam sendo relativizados pelo 

Tribunal. 

 

89. Outra questão que me chama a atenção é a 

vedação legal de se impedir as cooperativas de 

trabalho de participarem de licitações que 

tenham por escopo os mesmos serviços, operações 

e atividades previstas em seu objeto social, 

conforme disposto no art. 10, § 2º, da Lei 

12.690/2012. Entendo que o comando legal deve 

ser aplicado com as devidas cautelas para que 

não reste ferido o princípio constitucional da 

isonomia, cuja observância está expressamente 

prevista na Lei de Licitações, ex vi o seu art. 

3º¹. 

 

Em síntese: permanece intacto o entendimento 

contido na Súmula 281 e, por conseguinte, 

mantém-se válidos os fundamentos que embasaram 

a concessão da medida cautelar ora questionada. 

 

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo 

e, contudo, deixo de exercer o juízo de 

retratação a que se referem o artigo 68, § 1º, 

da LOTCE/MT e o artigo 275, § 2º, do RITCE/MT. 

 

Mister considerar que, a aparente economicidade 

dos valores que serão ofertados pelo licitante 

nesses casos não compensa o risco de relevante 

prejuízo financeiro para a Administração 

Pública advindo eventuais ações trabalhistas.  

 

Mister frisar, que no dia 03 de maio de 2019, 

houve decisão no processo administrativo nº 

14.00512/2018, o qual analisava a legalidade do 

Edital de Concorrência Pública 001/2019/CPL-

GERAL/SML/PVH, no julgamento foi deferida a 

concessão de tutela antecipatória que culminou 

em suspensão da licitação até que as correções 

fossem realizadas.  

 

Foram feitos vários apontamentos pelo TCE, mas 

dentre todos, não houve menção em nenhum ponto 

quanto a ilegalidade da proibição de partição 

de cooperativas, por todo o exposto mantemos o 

posicionamento de exclusão das cooperativas. 

 

Renovamos nossos votos de estima e 

consideração, quanto ao mais, permanecemos à 

inteira disposição. 

 

Atenciosamente,  
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KARINA P. DE SOUZA MAGALHÃES 

Assessoria Técnica 

 

 

NILTON GONÇALVES KISNER 

Secretário Municipal de Trânsito, Mobilidade e 

Transportes 

 
 

IV. DA MANIFESTAÇÃO DA COMISSÃO 

 

   O requerente com fulcro ao que preconiza a Lei 

Estadual 1462/2005 e a Lei Municipal 2361/2016, solicita a 

retirada do instrumento convocatório, de itens que impeçam a 

participação de Cooperativas no presente certame. 

 

             É certo que os Tribunais de Contas do país, bem 

como a Corte de Contas da União, têm denotado entendimento no 

sentido de se estender os certames licitatórios ao maior número 

de interessados possível, no entanto, compete aos interessados 

serem dotados de todas as exigências aptas a suprir os mandos 

contidos nos editais de licitação. 

 

   Mister empreender interpretação da ordem jurídica, 

da integração de normas (regras e princípios), que conduz à 

conclusão de que o ordenamento jurídico, em geral, não veda a 

contratação de cooperativas, mas tão somente nas situações que 

exijam a formação de vínculo de subordinação entre os 

profissionais alocados para a execução dos serviços e a 

cooperativa, o que permite verificar que a Lei nº 12.690/2012 

pode ser interpretada de modo a indicar a existência de uma 

regra e de uma exceção. 

 

   A presente licitação tem a finalidade de Concessão 

de Transporte Coletivo de Passageiros, onde deverá ter 

empregados habilitados e capacitados, além de outras exigências 

imprescindíveis para a execução do contrato. 

    

        Pertinente analisar itens do Instrumento 

Convocatório, que embasam esta afirmação. A exemplo vejamos 

alguns itens:  

                            
19. DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

 

(...) 

 
19.3.6. Operar somente com pessoal devidamente 

uniformizado, capacitado, treinado, habilitado 

e devidamente cadastrado, portando documentos 

de identificação, com observância das normas 

municipais aplicáveis, bem como da legislação 

trabalhista, previdenciária, securitária, de 
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segurança e medicina do trabalho;(g.n) 

 

19.3.7. Contar com quadro pessoal próprio de 

empregados, realizando contratações, inclusive 

de mão de obra, com observância das normas de 

direito privado e trabalhista, não havendo 

nenhuma relação ou vínculo jurídico entre 

terceiros contratados pelo particular e o Poder 

Público, bem como as exceções previstas no 

Projeto Básico, de terceirização de serviços 

que não sejam o objeto principal da 

Concessão;(g.n) 

 

19.3.8. Responder pelo correto comportamento e 

eficiência de seu pessoal; 

 

(...) 

 
19.3.25. Substituir, no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar do recebimento 

de comunicação escrita do Poder Público nesse 

sentido, qualquer funcionário, empregado, 

auxiliar, preposto, subcontratado ou qualquer 

terceiro contratado para operação dos serviços, 

que esteja infringindo as normas regulamentares 

ou qualquer disposição legal aplicável à 

Concessão; 
              

   

    Uma vez exposta a situação fática, relevante lembrar 

as disposições legais atinentes ao tema. A CLT, além de 

conceituar a palavra “empregado”, em seu artigo 3º, normatiza o 

assunto, através do parágrafo único do artigo 442. Vejamos: 

 
“Qualquer que seja o ramo de atividade da 

sociedade Cooperativa, não existe vínculo 

empregatício entre ela e seus associados, nem 

estes e os tomadores de serviços daquela”. 

 

          Por sua vez, a Lei nº 12.960/12, em seu art. 5º, prevê: 

 

“A Cooperativa de Trabalho não pode ser 

utilizada para intermediação de mão 

de obra subordinada”. 

 

 

   Com relação a questão, foram tomadas reiteradas 

decisões no âmbito do Tribunal de Contas da União, que 

culminaram com a publicação da Súmula nº 281 do TCU, citada 

pela SEMTRAN em sua resposta técnica: 

 
“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.”.  
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   Nesta senda, o STJ, em sede de dissídio 

jurisprudencial, decidiu:  
 

 

 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL - SERVIÇOS GERAIS. 

VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS. 

RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. 

 

1. A legislação trabalhista e previdenciária 

atribui aos tomadores de serviço, a 

condição de responsáveis solidários pelo 

pagamento de salários atrasados e tributos 

não recolhidos. 

 

2. Há acordos celebrados perante a Justiça do 

Trabalho, entre a Caixa Econômica Federal e a 

União, comprometendo-se a não contratar 

cooperativas para 

prestação de serviços, se presentes elementos 

da relação de emprego.(g.n) 

 

 

3. Legalidade da previsão editalícia 

proibindo a participação das cooperativas em 

licitações para prestação de serviços à 

administração pública. (g.n) 

 

(...) 

 

 

          Note-se que, o STJ, não só manteve seu 

posicionamento, como o pacificou, inclusive, em data posterior 

à vigência da Lei nº 12.690/12:  

 
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 
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caso o ente cooperativo se consagre vencedor 

no certame e não cumpra suas 

obrigações. (grifamos) Precedentes. 

 

3. Recurso especial provido. (REsp. n° 

2010/0140662-4 - Relatora: Ministra 

Eliana Calmon - Publicação em 29/10/2012). 

 

 

   Nada obstante, o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, em exame prévio ao Edital da Concorrência nº 

004/2016, com objeto semelhante ao presente edital, para 

atender o Município de Santos/SP, manifestou-se no Processo TC-

000025.989.17-9, da seguinte forma:  

 

 
VOTO 

 

(...) 

 

Improcedente, outrossim, impugnação à 

vedação de cooperativas no certame, 

restrição admissível e razoável, visto  

tratar-se de objeto cuja execução implicará, 

inevitavelmente, em 

subordinação entre os prestadores dos 

serviços e a 

Contratada, cenário incompatível com o 

conceito de cooperativa de trabalho 

estampado no art. 2°, da Lei 

Federal n° 12.690/12. (g.n) 

 

    

         No Edital em comento, vislumbra-se sem quaisquer 

esforços de raciocínio em leitura aos itens editalícios acima 

transcritos, que a Cooperativa recorrente, assim como, qualquer 

outra sociedade constituída em forma de cooperativa, estão 

impossibilitadas de atendê-los, principalmente as obrigações 

contratuais que determinam que a empresa que vier a ser 

contratada deve cumprir a legislação trabalhista, 

previdenciária e social e arcar com todos os encargos sociais 

previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em 

decorrência da sua condição de empregadora. 

 

         Destarte, por se tratar de prestação der serviços 

em que a subordinação, a pessoalidade e a habitualidade estão 

caracterizadas de forma patente, desse modo, não há como 

permitir a participação de Cooperativas sob a pena de 

descumprimento legal e violação ao entendimento do egrégio 

Tribunal de Contas da União, uma vez que as características da 

presente contratação não permitem a participação de 

Cooperativas. 

 

          A pretensão da Cooperativa em participar no 

certame, bem como, por consequência, autorizar a participação 

de outras Cooperativas que por ventura, tenham interesse no 
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contrato que se pretende firmar, não encontra amparo na 

legislação nem na jurisprudência, conforme acima delineado. 
 

 

V. DA DECISÃO 

 

   Diante do exposto e, subsidiada pela Secretaria 

Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, DECIDIMOS pela 

IMPROCEDÊNCIA do pedido de alteração nos itens do Edital, que 

vedam a participação de Cooperativas na presente Licitação, 

interposto pela Cooperativa dos Transportadores de Passageiros 

e Cargas e Fretamento do Estado de Rondônia COOPTRARON, 

permanecendo inalterados a data para abertura da Sessão, 

incialmente divulgados. 
        

   Serão publicados na íntegra, no site 

www.portovelho.ro.gov.br, a solicitação da impetrante, bem 

como, a presente decisão. 

 

 

 

        Porto Velho, 16 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

IRANEIVA SILVA COSTA 
Presidente da CPL-Geral 

 

 

 

ANDRÉ LOPES SHOCKNESS 

Membro da CPL-Geral 

 

http://www.portovelho.ro.gov.br/

