
 
 

LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA – 01/2018 
 

Boletim 03 
 
 A Pregoeira do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, conferidas 
pela Portaria n. 07/2018 da mesma entidade, vem apresentar resposta à solicitação 
de esclarecimentos realizada pela Cooperativa de Trabalho Técnico para Melhoria 
da Qualidade Limitada, nos termos que seguem: 
 
Questionamento 01: “CENEMP – Cooperativa de Trabalho Técnico para Melhoria 
da Qualidade Limitada, com sede na Avenida Victor Barreto, n. 696, sala 203, na 
cidade de Canoas – RS, com registro na OCERGS sob o número 1927, vem, com 
o devido acatamento, solicitar a interpretação do item 4.1-C. Item 4,1: “não 
poderão participar”, C: “pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou 
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo 
ou sócio, sejam dirigentes ou empregados do SESCOOP/RS e ainda seus 
cônjuges ou parentes em primeiro grau”. A Cooperativa é formada exclusivamente 
por profissionais de nível superior, sendo que a maioria deles possui mestrado e 
doutorado; dentre eles, professores de disciplinas direta ou indiretamente ligadas 
ao objeto do edital e com larga experiência na realização de Planejamento 
Estratégico em Sociedades Cooperativas e/ou empresas. Dentre os sócios da 
cooperativa há professores horistas que trabalham na ESCOOP – Faculdade do 
Cooperativismo, contratados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo. Há que se salientar, ainda, que esses sócios não exercem cargo 
diretivo na cooperativa. Solicita esclarecer se os professores horistas se 
enquadram na vedação do Edital, pois sua jornada de trabalho é de, no máximo, 
10 horas semanais e exercidos no turno da noite.” 
 
Resposta ao questionamento 01: O Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESCOOP, Resolução n. 850/2012, dispõe em seu artigo 56 que “Não poderão 
participar das licitações nem contratar com o Sescoop, dirigente ou empregado da 
entidade”. Tal dispositivo se encontra em consonância com os Princípios atinentes 
ao procedimento licitatório, dispostos na Lei n. 8.666/93 e no art. 2º da referida 
Resolução, dentre estes, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
igualdade e probidade. No mesmo sentido é o disposto no art. 9º, inciso III da Lei 
n. 8.666/93: “Art. 9

o
  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou 

da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: […] 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação”. Tal legislação possui aplicação subsidiária aos procedimentos licitatórios 
do Sescoop e ao edital em comento, assim especificado em seu preâmbulo. Dessa 
forma, verifica-se a impossibilidade da Cooperativa referida participar das licitações 
ou contratar com o Sescoop, pois a mesma possui empregados da entidade como 
associados.  

Questionamento 02: “Em relação ao escopo da contratação, perguntamos: Os 
serviços serão contratados em um único lote, as 10 cooperativas em análise ou o 
lote pode ser dividido por duas ou mais licitantes?” 
 



 
 

Resposta ao questionamento 02: A contratação é referente a todo o objeto contido 
no Anexo 05 (a ser considerado como lote único), conforme ali descrito, e de 
acordo com o modelo de proposta de preços contido no Anexo 07 do edital.   

 
O Presente boletim será publicado no site do SESCOOP/RS: 

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/ 
 

Porto Alegre, 03 de outubro de 2018. 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

http://www.sescooprs.coop.br/publicacoes/licitacoes/

