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GABINETE MUNICIPAL 
 

 

Pregão Presencial nº 32/2.020 
Processo SA/DL nº 58/2.020 
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de 
saúde para prestação de serviços médicos no pronto socorro 
municipal. 
Impugnante: Associação Beneficente de Desenvolvimento Social e 
Cultural - ABEDESC 
 
 

Trata-se de impugnação ao Edital n.º 44A/2.020, do 
Pregão Presencial n.º 32/2.020, Processo SA/DL n.º 58/2.020 
apresentada pela Associação Beneficente de Desenvolvimento Social e 
Cultural - ABEDESC, que deve ser conhecida, por ter sido protocolada 
dentro do prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 41, da 
Lei federal 8.666/93, com alterações posteriores.  

 
 Insurge o Impugnante contra o Edital do pregão 

quanto à vedação da participação de cooperativas e associações no 
certame, pois compromete a competitividade da licitação. 

 
Alega que a vedação da participação de associações 

não há qualquer fundamento legal e de forma totalmente avessa à 
ordem jurídica vigente e que não pode prevalecer, ante total ausência 
de amparo legal para tanto.   

 
Apresenta doutrina e jurisprudência acerca da 

competitividade da licitação, inclusive cita a lei Orgânica do Sistema 
Único de Saúde que asseguram às entidades filantrópicas a 
participação preferencial no sistema 

 
Por fim, pugna pela suspensão do edital e a exclusão 

da alínea “a”, do item 2.2, do Edital autorizando a participação da 
Impugnante no procedimento licitatório 
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DECISÃO 
 
Em que pese toda a doutrina, jurisprudência e 

ornamentos legais para apresentados pela Impugnante para a justificar 
a alteração do Edital, os argumentos não merecem prosperar, pelos 
motivos elencados a seguir: 

 
Conforme consta no Edital da licitação: 
 

2.2 – Estará impedido de participar: 
a) Cooperativas e associações, nos termos da 

jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
a.1) entende-se como associação, aquelas assim 

definidas no “Código e Descrição da Natureza Jurídica” no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica - CNPJ, mesmo que o nome da instituição não indique 
esta condição. 

 
A Administração pública de Monte Alto sujeita-se à 

fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos 
do artigo 113, da Lei federal nº 8.666/93, reproduzido a seguir: 

 
Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos 

contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo 
Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, 
ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela 
demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos 
termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela 
previsto. 

 
Conforme extraído do texto legal impositiva a 

subordinação dos atos administrativo à fiscalização do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.  

 
Além do mais, a Súmula 281, do Tribunal de Contas 

da União veda a participação de cooperativas em licitações públicas: 
 
SÚMULA Nº 281 
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 
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jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e 
habitualidade.  

 
Ademais, o presente processo foi objeto de 

representação no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que, 
embora não tenha sido acatada, no mérito da decisão a Conselheira 
afirmou claramente:   

. . .  
 
Sequer foram identificadas citações no edital que instiguem a 

presença na disputa de “associações”, panorama que desestimula qualquer 
interferência na licitação, considerando que o ingresso de organizações 
com tais formatações sequer pode vir a ocorrer. 

 
Não obstante, é importante alertar a Administração que, via 

de regra, esta Corte vem considerando imprópria em licitações da espécie a 
participação de associações e cooperativas, consoante exemplificado pelo 
recente julgamento dos processos n.ºs 11994.989.19-2 e 12039.989.19-9, em 
Sessão Plenária de 05/06/2019, sob minha relatoria. 

 
Neste sentido, não há outra decisão, senão pela 

vedação da participação de cooperativas e associações no certame, 
em obediência à jurisprudência da Corte de Contas paulista.  

 
A Impugnante menciona a Lei Federal nº 8.080, de 

19 de setembro de 1990, que regula, em todo o território nacional, as 
ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – 
SUS. 

 

O citado Diploma Legal determina a preferência pela 
contratação de entidades sem fins lucrativos para o complemento das 
ações do SUS, sem, no entanto, definir quais os critérios para a 
seleção. 

 
Entretanto, não se aplica ao presente caso, em razão 

do contido na citada jurisprudência do Tribunal de Contas de São 
Paulo, que o serviço, objeto do pregão, indica relação de subordinação. 

 
Conforme demonstrado, não há motivo para a 

modificação do edital, em razão da Impugnante não apresentar 
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justificativa que pudesse mudar o juízo de convencimento da 
Administração municipal.  

 
Assim sendo, diante de todo o exposto, e por 

inexistirem razões para reparo no instrumento convocatório, NEGA-SE 
PROVIMENTO à impugnação apresentada pela Associação 
Beneficente de Desenvolvimento Social e Cultural - ABEDESC, 
determinando-se o regular prosseguimento do certame. 
  
 
 
Monte Alto, 24 de junho de 2.020. 

    
 
 
 

   
João Paulo de Camargo Victório Rodrigues 

Prefeito 


