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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

Referência: Licitação Eletrônica nº 147/2021 - CSL/EMSERH  

Processo Administrativo nº: 73.933/2021 - EMSERH  

Impugnante: INSTITUTO GASTRO DIGESTIVO E OBESIDADE DO MARANHÃO LTDA  
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços Médicos em Cirurgia 

Oncológica Geral e Cirurgia Oncológica do Aparelho Digestivo, para atendimento a demanda do 

Hospital de Câncer do Maranhão – Tarquínio Lopes Filho. 

 

I – DA ADMISSIBILIDADE  

Trata-se de análise de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL interposta pela empresa 

INSTITUTO GASTRO DIGESTIVO E OBESIDADE DO MARANHÃO LTDA devidamente 

qualificado na peça inicial acostada aos autos, em face do edital da Licitação Eletrônica nº 

147/2021 que objetiva alteração deste.  

A doutrina aponta como pressuposto dessa espécie de recurso administrativo, cuja 

existência concreta deve ser preliminarmente aferida: a manifestação tempestiva, a inclusão de 

fundamentação e o pedido de reforma do instrumento convocatório. 

De acordo com o subitem 5.1, 5.1.1 e 5.2 do Edital, os pedidos de impugnação 

referentes ao processo licitatório deverão ser enviados a Comissão de Licitação e/ou Agente de 

Licitação, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 

Dessa forma, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH no §3º do 

art. 65 assim disciplinou: 

 

Art. 65. (omissis) 
§3° Decairá do direito de impugnar ou solicitar esclarecimentos nos termos do 

edital de licitação perante a EMSERH, o licitante que não o fizer até o 5º (quinto) 
dia útil que anteceder a abertura da licitação, apontando as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que a comunicação não 
terá efeito de recurso. 

 
No mesmo sentido, dispõe o subitem 5.1 do instrumento convocatório impugnado, 

senão vejamos:  

 
5.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para impugnar ou 

solicitar esclarecimentos ao Edital de licitação, por irregularidade, protocolizando 
o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da 

licitação, devendo a EMSERH julgar e responder à impugnação, em até 03 (três) 

dias úteis antes da realização da sessão. 

 
A data de abertura da sessão eletrônica está marcada para o dia 11/06/2021 às 

08h30min e o prazo para que qualquer pessoa física ou jurídica pudesse impugnar ou solicitar 

esclarecimento referente ao instrumento convocatório em epígrafe é até às 18h00min do dia 
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02/06/2021, horário em que se encerra o expediente da EMSERH. 

Com efeito, tendo em vista que a impugnação foi interposta no dia 

02/06/2021, ou seja, no prazo legal, reconhece-se a TEMPESTIVIDADE do pedido. 

 

II – DAS RAZÕES 

Em síntese, a impugnante questiona o referencial de preço estabelecido na Portaria 

nº 1.044/2018 como teto para contratação, uso da tabela SIGTAP como referencial de preço, 

divisão do objeto, vinculação do profissional, impedimento de substituir profissionais, critério de 

julgamento, pré-requisitos de profissionais além do permitido, requisitos cumulativos e prova de 

capacidade técnica operacional, faturamento dos procedimentos cirúrgicos, contratação de 

empresa ou profissional autônomo e participação de OSCIPs, de OS e de cooperativas. Vejamos: 

 

Teto para contratação. 

Extrai-se do termo de referência que:  
“Considerando a PORTARIA SES/MA Nº 1.044, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018, 

publicado no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado do Maranhão (ano CXII 
nº 205 São Luís, terça-feira, 30 de outubro de 2018.), que estabelece o teto para 

a prestação dos serviços assistenciais, por plantão de 24 horas, da rede estadual 
de saúde para as especialidades de ginecologia/obstetrícia, cirurgia geral, clínica 

médica, anestesiologia, pediatria e ortopedia.” 

Referida portaria, como na emenda, “estabelece a redução do teto das despesas 
com a prestação dos serviços assistenciais da rede estadual de saúde.”. No 

entanto, vê-se que o objetivo é fixar valores máximos para pagamento pelos 
serviços em saúde praticados pela Secretaria de Estado, e supostamente, para 

EMSERH sem qualquer critério lógico, ao ponto de considerar padrão linear para 

redução de contratos, senão vejamos: 
“Art. 2º As especialidades médicas, decorrentes dos contratos de gestão da rede 

estadual de saúde, não previstas no artigo anterior deverão apresentar redução 
linear de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre os valores atualmente 

pactuados.” 
É óbvio que a portaria padece de vício de legalidade e constitucionalidade. O 

instrumento normativo não pode ser regulador de mercado sob pena de ferir a 

livre iniciativa, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, CF/88). No 
mais é ofensa clara à Lei n.º 12.529/2011, ao que pese limitar a livre 

concorrência:  
“Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou 

possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa;” 
A definição de preços pela Administração Pública é meio de nortear e nunca 

poderá servir como limitador para contratações públicas. A expressão teto da 

Portaria 1.044 SES/MA ofende gravemente princípios da ordem econômica. 
O procedimento licitatório tem por objetivo apurar a proposta mais vantajosa 

para a Administração Pública e desemboca naturalmente em contrato do qual se 
presume a legitimidade e legalidade. Não é facultado o uso de prerrogativas da 

Administração para determinar preços praticados nos mercados locais, 
sobretudo, por uma empresa pública que se reveste do manto do regime jurídico 
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de direito privado. 
O fato do príncipe é próprio dos Interesses Públicos Primários da administração, 

não sendo extensíveis às atuações secundárias estatais, tais como burla às 
cláusulas pactuadas por contratos administrativos estatais.  

Nesse sentido, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, 

preceitua: 
“Art. 177. Os contratos de que trata este Regulamento orientam-se pelas suas 

cláusulas, pelo disposto neste regulamento e na lei, nos princípios de direito 
administrativo bem como pelos preceitos de direito privado. 

§2° Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para 

sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 

proposta a que se vinculam.” 
Conferir o permissivo legal de prerrogativas inerentes a atividades primárias 

estatais para uma empresa pública é ofensa que ultrapassa a questão dos 

regimes jurídicos. No entanto, em grave ofensa à democracia e sob argumentos 
falhos de supremacia de interesse público o Governo do Estado do Maranhão 

vem editando atos arbitrários, como esse, frequentemente.  
A portaria em comento nitidamente fixa parâmetros de preços, espécie de 

tabelamento linear de preços. Clara interferência estatal na iniciativa privada. 
A salada jurídica pretendida pela Administração Pública é centelha para criação 

de verdadeira aberração jurídica que visa apropriar-se das benesses de regimes 

jurídicos diversos em detrimento de direitos dos administrados.  
Assim sendo, requer seja analisada a legalidade da portaria 1.044/2018-EMSERH, 

reconhecendo sua ilegalidade, determinando a adoção de todas as medidas 
internas para reaver os atos administrativos realizados com base em seus 

fundamentos. 

Uso da Tabela SIGTAP como referencial de preço.   
O edital prescreve que os preços praticados devem seguir os parâmetros da 

tabela SIGTAP, como balizador de preços para procedimentos cirúrgicos in:  
anexo A – Descritivo dos procedimentos/cirurgias oncológicas – cirurgia geral e 

do aparelho digestivo: 
Em relação a tabela o Tribunal de Contas da União apresentou o seguinte 

entendimento:  

a) A tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (tabela SIGTAP) não 
foi criada para servir de referencial público de preços e nem serve de parâmetro 

para avaliar preços de mercado de DMI 
118. No intuito de auxiliar na compreensão da Tabela SIGTAP, importa 

transcrever breve histórico contido no Anexo da Portaria GM/MS N. 321, de 8 de 

fevereiro de 2007: 
‘O levantamento retrospectivo dos sistemas de informação da assistência à saúde 

remonta a estágios diferentes. Na década de 1980 foi implantado o Sistema de 
Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social SAMHPS/AIH, com o objetivo 

principal de efetuar pagamento aos hospitais contratados pelo INAMPS, 
estendido, a seguir, aos hospitais filantrópicos e por último aos universitários e 

de ensino. 

(...) 
Com a implantação do Sistema Único de Saúde e a transferência do INAMPS para 

o Ministério da Saúde, nasce, em 1991, o Sistema de Informação Hospitalar 
SIH/SUS, e no período de 1990 a 1995, surge o Sistema de Informação 

Ambulatorial SIA/SUS, ambos com foco principal no pagamento de faturas por 

produção de serviços (grifos nossos). 
Os Sistemas de Informação Ambulatorial e Hospitalar nasceram com tabelas de 

procedimentos próprias e distintas. A duplicidade dessas tabelas para registro de 
um mesmo procedimento, conforme a modalidade de atendimento ambulatorial 

ou hospitalar, com códigos e valores distintos para cada atendimento, tornou 
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difícil, senão impossível, a integração das bases de dados para estudos, análises 
e planejamento na gestão da saúde. 

A decisão política imprescindível para a unificação, no entanto, foi tomada e 
levada adiante com participação ampla. Hoje, com as possibilidades da tecnologia 

da informação não só se torna viável a implantação da Tabela de procedimentos, 

mas, essencialmente, direciona a unificação e seu uso como instrumento para as 
ações de planejamento, programação, regulação e avaliação em saúde.’ 

119. Pela leitura do trecho acima, nota-se que a Tabela SIGTAP unificou as 
tabelas de procedimentos dos sistemas ambulatorial (SIA/SUS) e hospitalar 

(SIH/SUS), eliminando procedimentos duplicados, possuindo o objetivo de 

efetuar pagamento de faturas por produção de serviços, não tendo sido criada 
para servir como referência de preço de aquisição das OPMEs pelos órgãos 

públicos. 
(...) 

121. Além de não ter sido criada para servir como padrão oficial de referência de 

preços, constatou-se que a Tabela SIGTAP não reflete o preço de mercado, pois 
algumas vezes está acima e outras abaixo dos preços de DMI adquiridos pelos 

órgãos da Administração Pública. 
(Acórdão 435/2016. Plenário. TCU. Processo 014.109/2015-8. Ata 6/2016 – 

Plenário)  
Em suma, o fundamento utilizado pela EMSERH como teto das suas contratações 

é evidentemente inapropriado, para não dizer ilegal e inconstitucional. Não pode 

servir de subsídio para limitar preços fixados pelo mercado. No mais a Tabela 
SIGTAP não é parâmetro válido para fixar valores de mercado como pretendido 

pela EMSERH. 
Nesse sentido, requer, desde já, seja determinado à EMSERH que se abstenha 

de utilizar a tabela SIGTAP como referencial para suas licitações. 

Divisão do Objeto. 
Em um primeiro momento, a EMSERH define o objeto da licitação em lote único, 

e posteriormente, cria dois lotes, a saber: cirúrgico e ambulatorial, senão 
vejamos: 

A Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, neste ato designada EMSERH, 
através do Agente de Licitação que este subscreve, designado pela Portaria nº 

146, datada e publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 12 de abril 

de 2021, torna público para conhecimento dos interessados que realizará 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob o modo de 

Disputa Aberto, tendo em vista do que consta do Processo Administrativo nº 
73.933/2021-EMSERH, conforme descrito neste Edital e seus anexos.  

1.3. O valor total estimado para esta licitação é de R$ 1.614.354,65 (um milhão, 

seiscentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme Modelo de Proposta de Preços, ANEXO II deste Edital, sendo 

previsto para os lotes os seguintes valores: 
LOTE VALOR ESTIMADO 

1 (ampla concorrência)  
R$ 1.614.354,65 

VALOR TOTAL: R$ 1.614.354,65 

Divide o lote em dois itens e ao final, para efeitos de faturamentos considera que 
os serviços ambulatoriais deverão ser incluídos na produção cirúrgica, impedindo 

a apresentação de proposta válida.  
Dessa forma, requer esclarecimento sobre as previsões editalícias, considerando 

que, como foram elaboradas, impedem a elaboração de proposta. 

Vinculação Profissional. 
Extrai-se, ainda, do documento em apreço o que segue: 

2.7.Desse modo, visando atender ao interesse público e visando garantir o pleno 
exercício do direito à saúde pela população maranhense, solicitamos a vossa 

senhora a adoção de medidas necessárias à Contratação de empresa 
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especializada na prestação de serviços médicos em Cirurgia Oncológica Geral e 
Cirurgia Oncológica do Aparelho Digestivo, para atendimento a demanda do 

Hospital de Câncer do Maranhão – Tarquínio Lopes Filho, por um período de 12 
(doze) meses. 

O objeto da licitação não é bem delimitado, tendo em vista que embora pretenda 

contratar empresa especializada na prestação de serviços, exige vinculação de 
profissional à instituição: 

3.2 Os profissionais deverão ter disponibilidade para inclusão de vínculo junto ao 
CNES para a Unidade de Saúde na qual prestarão o serviço. 

Ora, como se pretende contratar, ou seja, por meio de licitação de empresa, não 

é possível vinculação profissional. Assim, requer seja esclarecido os limites da 
vinculação profissional. 

Impedimento de substituir profissionais. 
É fato que as empresas privadas criadas sob o manto do direito privado, 

instituídas por regras do Código Civil, possuem liberdade para regular suas 

atividades. As condições para prestação dos serviços que se pretendem contratar 
não devem adentrar na capacidade de administração do empreendimento, 

conforme pretendido pelas especificações o termo de referência que fixa como 
exigência a troca de apenas três profissionais, in:  

3.3.A contratada poderá realizar, durante a vigência contratual, até 03 (três) 
trocas dos profissionais que executarão o serviço. Devendo ser apresentado 

previamente ao fiscal do contrato as documentações, conforme item 3.4., para 

análise da habilitação Técnica. Caso aprovado será feita a inclusão no parecer 
técnico do corpo clínico da Empresa. 

Por se tratar de uma regra que claramente vincula o quadro funcional da 
empresa, requer seja esclarecido o item para fins de permitir a participação no 

procedimento licitatório. 

Critério de Julgamento 
Embora remanesça habilitação técnica como pré-requisito do termo de 

referência, o critério adotado para julgamento é exclusivamente menor preço, 
olvidando o princípio do julgamento objetivo, tendo em vista exigência de 

requisitos profissionais. 
O edital embora pretenda contratar empresas para prestação de serviços por 

especialidades médicas com dimensionamento de carga horária acaba por definir 

pré-requisitos dos profissionais conforme imagem colacionada: 
O Item 12.3.11 da Qualificação Técnica coloca como ponto imprescindível para 

Habilitação das concorrentes a seguinte exigência: 12.3.11. A licitante deverá 
comprovar o Controle de Qualidade Externo, através de Certificado de 

Proficiência em Ensaios Laboratoriais ou outro documento que comprove a 

participação da licitante no controle externo de qualidade expedido por órgão 
competente e reconhecido pelo Ministério da Saúde. A exigência disposta em tal 

item é simplesmente desarrazoada, uma vez que não está prevista nos possíveis 
tópicos de qualificação técnica elencados na Lei de Licitações (Lei 8666/93), nem 

tampouco está nas normas ou diretrizes sanitárias vigentes atualmente no país. 
A sua não-detenção por parte da empresa não compromete sua a qualificação 

como concorrente apta, nem tampouco afeta o desempenho na prestação de 

seus serviços. 
(…) 

A persistência da manutenção do item 12.3.11, além de se mostrar ilegal, 
certamente teria como efeito imediato a restrição do número total de 

participantes nessa concorrência, fato que contribuiria para a minorar a ampla 

concorrência e tornar mais exígua a disputa pela oferta mais vantajosa à 
administração, restringindo sobremaneira o caráter competitivo do certame. 

Pré-requisitos profissionais além do legalmente permitido.  
No ensejo, os pré-requisitos definidos para os profissionais estão além das 

previsões legais ensejando verdadeiro critério subjetivo de contratação. É 
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oportuno aclarar que a Lei n.º 6.932/1981, assim define: 
Art. 6º - Os programas de Residência Médica credenciados na forma desta Lei 

conferirão títulos de especialistas em favor dos médicos residentes neles 
habilitados, os quais constituirão comprovante hábil para fins legais junto ao 

sistema federal de ensino e ao Conselho Federal de Medicina. 

A lei foi regulamentada em 2015 com e edição do Decreto Federal n.º 8.516,  
Art. 2º O Cadastro Nacional de Especialistas reunirá informações relacionadas 

aos profissionais médicos com o objetivo de subsidiar os Ministérios da Saúde e 
da Educação na parametrização de ações de saúde pública e de formação em 

saúde, por meio do dimensionamento do número de médicos, sua especialidade 

médica, sua formação acadêmica, sua área de atuação e sua distribuição no 
território nacional. 

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, o título de especialista de 
que tratam os § 3º e § 4º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981 , é aquele concedido 

pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira - 

AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica - CNRM. 

Não há previsão legal que obrigue registro de certificado de conclusão de 
residência médica, como determinado no edital. Pela definição normativa o título 

de especialista é aquele concedido pelas sociedades de especialistas por meio da 
Associação Médica Brasileira – AMB OU pelos programas de residência médica 

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM. 

A obrigatoriedade de registro de especialista no Conselho regional de Medicina é 
requisito necessário, apenas e tão somente, para exercício do direto profissional 

de publicidade, regulamentado pela Resolução CFM 1974/2011, in: 
Art. 4º Sempre que em dúvida, o médico deverá consultar a Comissão de 

Divulgação de Assuntos Médicos (Codame) dos Conselhos Regionais de Medicina, 

visando enquadrar o anúncio aos dispositivos legais e éticos.  
Parágrafo único. Pode também anunciar os cursos e atualizações realizados, 

desde que relacionados à sua especialidade ou área de atuação devidamente 
registrada no Conselho Regional de Medicina.   

Pelo exposto, requer seja esclarecido o item. 
Requisitos cumulativos e prova de capacidade técnica operacional. 

Em vista da fixação de pré-requisitos e, remanescendo dúvidas sobre a 

cumulatividade dos requisitos profissionais, requer esclarecimento sobre esse 
item. 

Exige-se pelo menos 12 médicos, para exercício de plantões de vinte e quatro 
horas, sete dias por semana. Cada procedimento cirúrgico deverá contar com 2 

cirurgiões. Nos termos propostos é impossível fixar escala. É imprescindível 

destacar que os custos para contratação profissional por uma empresa.  
O regulamento de licitações e contratos da EMSERH sobre o tema restringe a 

prova de capacidade técnico profissional conforme prescrito no artigo 107, §2º, 
in:   

Art. 107. Os documentos mencionados no inciso II do artigo 105 consistirão em: 
(...) 

II comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e 
indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 
cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

(...) 

§2° A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no 
caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 
registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a: 

a) capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 
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quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, com 

a devida comprovação da execução do serviço através de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características 

semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos; 

Decidiu o TRF/1ªR:  
“1. O edital é a lei da licitação e a norma legal disciplinadora de concorrências 

prevê que, para a habilitação, será exigido dos interessados, entre outros 

documentos, a qualificação técnica (...). 
2. Se o objeto da concorrência é a contratação de pessoa jurídica, a 

documentação exigida se refere a ela, (...). 
(TRF/1ªRegião. 5ª Turma. MAS nº 01000262749/DF. Processo n.º 

2000.01.00.026274-9. DJ 23 set. 2002. P. 158. Revista Fórum Administrativo – 

Direito Público. Vol. 20. Ano 2. Out. 2002.) 
Em sentido análogo, decidiu o Supremo Tribunal de Justiça: 

STJ - A capacidade técnica operacional consiste na exigência de organização 
empresarial apta ao desempenho de um empreendimento, situação diversa da 

capacidade técnica pessoal. (STJ. 1ª Turma. RESP n.º 331.215/SP. Processo n.º 
200100708840. DJ 27/5/2002. P. 129)   

Os requisitos exigidos como qualificação técnica operacional no edital do pregão 

147/2021-EMSERH ultrapassam os limites legais exigindo minimamente a 
comprovação de, pelo menos, 5 anos e experiência, sem explicar como se daria 

tal comprovação. Nesse sentido decidiu o TCU: 
“Trata-se da exigência de comprovação, para fim de qualificação técnica-

profissional, de tempo de experiência ou de exercício em função dos profissionais 

a serem disponibilizados pela licitante para a execução do objeto, configurando 
infração ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e nos arts. 

3º, §1º, inciso I, e 30, §§ 1º, 3º e 5º, da Lei 8.666/1993.” 
Assim sendo, requer seja esclarecido o item. 

Faturamento dos procedimentos cirúrgicos. 
A delimitação do objeto conta ainda com especificações de procedimentos 

cirúrgicos, nos moldes: 

5.2 DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 
5.2.1 Os procedimentos cirúrgicos oncológicos deverão ser realizados nas 

dependências do Hospital Tarquínio Lopes Filho – Hospital do Câncer, com 
horários pré-estabelecidos em consulta pré-operatória levando em consideração 

os horários de funcionamento da Unidade; 

5.2.2 Para fins de faturamento, considerar-se-á o serviço ambulatorial parte 
integrante da produção cirúrgica; 

5.2.3 Para realização das cirurgias, conforme resolução do CFM – Conselho 
Federal de Medicina n° 1.490/98, art. 4°, será necessária a presença de, no 

mínimo, 02 profissionais médicos por cirurgia; 
5.2.4 O médico-cirurgião, juntamente com sua equipe, deverá prestar toda 

assistência médica ao paciente, tanto no pré-operatório como no pós-operatório 

até que o mesmo receba alta hospitalar; 
5.2.5 Ficará sob responsabilidade do plantonista (item 02) e da equipe a 

realização de todos os procedimentos oncológicos independente do porte; 
5.2.6 Admite-se como códigos múltiplos aqueles citados como procedimentos 

oncológicos sequenciais, conforme TABELA SIGTAP; devendo os mesmos serem 

avaliados pela auditoria. 
Observa-se que houve aglutinação de serviços para fins de pagamento de forma 

que a regra prescrita no item 5.2.2. impede a cobrança de serviços ambulatoriais, 
embora sejam realizados. O edital não deixa claro como deverá ser executado o 

objeto uma vez que especifica dois lotes distintos, mas aglutina os objetos para 



                                    EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
                                                 COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

Av. Borborema, Nº 25 - Q 16 - Calhau CEP: 65.071-360, São Luís/MA Tel: (98) 3235-7333 | CNPJ: 18.519.709/0001-63 
Página 8 de 26 

PROCESSO Nº 73.933/2021 
 

FOLHA: ________________ 
 

RUBRICA: ______________ 
 

fins de julgamento da proposta e faturamento pela empresa. De fato, pretende-
se contratar serviços ambulatoriais e cirúrgicos. 

Remanescendo, nesse ponto, necessidade de esclarecimento sobre a delimitação 
do objeto, para fins de elaboração de proposta válida.    

Contratação de empresa ou profissional autônomo 

A confusão sobre o objeto é tão intensa que nas obrigações fica facultado à 
Contratante rejeitar profissionais e não serviços, evidencie:  

8.4. A CONTRATANTE poderá rejeitar, com a devida justificativa, aqueles 
profissionais que não preencham as condições contratuais para a prestação dos 

serviços objeto deste Termo de Referência. 

8.6. Solicitar a qualquer tempo o afastamento dos profissionais que não estejam 
satisfazendo os requisitos exigidos na execução do objeto, devidamente 

formalizado e justificado. 
Consubstanciando os argumentos já explicitados, consta do termo de referência 

vinculação profissional resultante da obrigação imposta à empresa vencedora do 

certame,  
“9.8. A contratada deverá apresentar previamente à EMSERH, antes do início dos 

serviços, a escala médica dos profissionais que irão executar os serviços na 
Unidade de Saúde. A escala médica deverá ser composta, obrigatoriamente, 

pelos profissionais habilitados na análise técnica do certame. 
9.9. A contratada deverá apresentar previamente à EMSERH, antes do início dos 

serviços, a escala médica dos profissionais que irão executar os serviços na 

Unidade de Saúde. A escala médica deverá ser composta, OBRIGATORIAMENTE, 
pelos profissionais habilitados na análise técnica do certame. 

9.10. Caso a escala médica apresentada esteja com os profissionais não 
habilitados previamente na análise técnica do certame, a contratada será 

notificada a fim de regularizar imediatamente a escala, sob pena de sanção 

prevista neste instrumento.” 
O item 9.9 cria obrigação excessiva aos licitantes, tendo em vista que vincula o 

profissional à empresa. Nesse sentido decidiu o TCU: 
TCU determinou: 9.4.3. abstenha-se de exigir dos profissionais relacionados para 

o atendimento das exigências de capacidade técnico-profissional declaração de 
que participarão, permanentemente, a serviço da licitante, das obras e/ou 

serviços licitados, uma vez que essa exigência extrapola o disposto nos §§ 6º e 

10 do artigo. 30 da Lei 8.666/93. (TCU. Processo nº TC-010.041/2006-6. Acórdão 
nº 1.332/2006 – Plenário)  

A composição de custo para averiguação da proposta em nenhum momento 
considera os tributos incidentes para folha de pessoal, a exemplo do imposto de 

renda e verbas previdenciárias. Muito embora exija vinculação profissional. Fica 

o questionamento: a empresa pública deseja, com essa licitação, esquivar-se da 
contratação profissional? 

Pelo exposto, requer seja esclarecido a delimitação do objeto da licitação. 
Participação de OSCIPs, de OS e de cooperativas. 

Considerando que não há impeditivos, solicita que seja esclarecido sobre a 
possibilidade de participação da licitação de OSCIPs, OSs e cooperativas. 

Por todo o exposto e seguindo as normas prescritas no edital, solicitamos sejam 

esclarecidos os pontos divergentes do edital, não sendo possível, sejam adotadas 
as medidas internas para permitir a participação no certame. 

 

Ante o exposto, a impugnante requer que seja conhecida e acolhida a presente 

impugnação para que o edital seja alterado. 
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III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

O presente certame tem como objeto a contratação de empresa especializada na 

prestação de Serviços Médicos em Cirurgia Oncológica Geral e Cirurgia Oncológica do Aparelho 

Digestivo, para atendimento a demanda do Hospital de Câncer do Maranhão – Tarquínio Lopes 

Filho. 

De início, ressalta-se que o presente edital está regido pelas disposições da 

Lei nº 13.303/16 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

Em razão da natureza do objeto, os autos foram remetidos ao setor requisitante, 

Gerência de Gestão Hospitalar, o qual possui conhecimento técnico a respeito do objeto a ser 

adquirido. Assim, a decisão aqui proferida se fundamenta na manifestação do referido 

setor. 

No tocante aos questionamentos técnicos suscitados pela impugnante, a 

Gerência de Gestão Hospitalar às fls. 144/145v afirmou o seguinte:  

 

Em resposta ao despacho da CSL (Comissão Setorial de Licitação) fl. 143 acerca 
dos questionamentos técnicos suscitados no pedido de impugnação (fls. 134 a 

142), esclarecemos: 

1.TETO PARA CONTRATAÇÃO: Não há nenhuma ilegalidade ou 
inconstitucionalidade na adoção dos parâmetros estabelecidos pela Portaria nº 

1.044/2018 da SES. 
A Portaria tratou de estabelecer redução do teto de despesas com a prestação 

de serviços assistenciais da rede estadual de saúde com o objetivo de atender 

novo regime fiscal instituído pela Emenda Constitucional nº 95. 
Ademais, o estabelecimento do referido teto não fere a livre iniciativa e princípios 

constitucionais da ordem econômica, uma vez que a as entidades interessadas 
em participar do procedimento licitatório poderão livremente apresentar suas 

propostas atendendo aos parâmetros estabelecidos no edital. 
2. USO DA TABELA SIGTAP COMO REFERÊNCIA DE PREÇO: Inexiste 

ilegalidade na adoção da tabela SIGTAP como referencial de preços. Embora 

citado no relatório de auditoria que instruiu o procedimento, o Acórdão do TCU 
nº 435/2016, citado na impugnação, não proíbe sua utilização. O que se debateu 

no referido acórdão foi a inexistência de referencial de preços que possa servir 
para aquisições públicas, determinando-se, ao final, ao Ministério da Saúde e à 

ANVISA a formulação de plano de ação para sanar o problema. 

Transcrevo abaixo trecho do acórdão: 
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 
250, II, do Regimento Interno/TCU, e tendo em vista o disposto nos arts. 2º, § 

1º, I, 7º, IX e XXV, da Lei 9.782/1999, e 19-Q da Lei 8.080/1990, determinar ao 

Ministério da Saúde que, em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, quando necessário, formule e apresente a este Tribunal, no prazo de 

60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas a sanear/minimizar os seguintes 
problemas identificados nos processos de controle relativos à aquisição e ao uso 

de dispositivos médicos implantáveis (DMI), contendo, no mínimo, as medidas a 
serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para sua 

implementação:  

(...) 
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9.1.2. inexistência de referencial de preços que possa servir para as aquisições 
públicas;” 

3. DIVISÃO DO OBJETO:  na licitação por lote há um agrupamento de diversos 
itens que formarão o lote. O lote a que se refere o objeto contratual foi divido 

em itens que, por sua vez, observando a integração dos mesmo, há 

compatibilidade entre si. Portanto, não há impedimento para elaboração da 
proposta, haja vista que será lançado proposta para o item 2 que adicionado com 

o valor do item 01 formará o valor global da proposta para o lote.   
4. VINCULAÇÃO DO PROFISSIONAL: O CNES - Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde. O estabelecimento que presta algum tipo de 

assistência à área da saúde necessita possuir o Cadastro Nacional do 
Estabelecimento de Saúde (CNES). Este cadastro é uma exigência do Ministério 

da Saúde do Governo Federal, instituído em outubro de 2000, que foi criado 
com o objetivo de reconhecimento de estabelecimentos que oferecem serviços 

de saúde para a população. Ele é responsável por organizar as informações 

sobre equipe, profissionais e unidades de saúde, além de dados sobre a 
infraestrutura, leitos disponíveis, tipos de atendimentos.  

Ora, a Empresa será contratada, porém apresentará profissionais médicos para 
execução dos serviços na Unidade. Portanto, o estabelecimento de saúde deverá 

manter o cadastro atualizado, incluindo toda a estrutura e o corpo operacional, 
devendo cadastrar os profissionais que executam serviço na Unidade de Saúde.   

5. IMPEDIMENTO DE SUBSTITUIR PROFISSIONAIS: Ocorre que no 

decorrer da vigência contratual o corpo clínico de profissionais apresentado pela 
contratada pode sofrer alteração, implicando assim em novas contratações de 

profissionais por parte da mesma. Desta forma, a CONTRATADA terá até 03 
trocas para realizar durante a vigência contratual, independente do quantitativo 

de profissionais, podendo a mesma trocar até o corpo clinico completo dentro a 

vigência, desde que não ultrapasse 3 trocas.  
6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: A contratação será da Empresa, porém a 

mesma deverá apresentar corpo clínico de profissionais médicos para execução 
do serviço. O Hospital Tarquínio Lopes Filho - Hospital do Câncer é uma Unidade 

de alta complexidade, onde se trata pacientes oncológicos. Para isso, é de 
extrema necessidade que o corpo clínico de médicos tenha especialidade mínima 

exigida nos pré-requisitos para execução dos serviços. Portanto, mantemos os 

pré-requisitos exigidos.  
7. PRÉ-REQUISITOS DOS PROFISSIONAIS ALÉM DO LEGALMENTE 

PERMITIDO:  Segundo o Código de Ética Médica (CEM), em seu capítulo XXI, 
veda ao médico “anunciar títulos científicos que não possa comprovar e 

especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado 

no Conselho Regional de Medicina” (Art. 115). Portanto, não há ilegalidade na 
exigência dos pré-requisitos. 

8. REQUISITOS CUMULATIVOS E PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICO-
OPERACIONAL:  A CONTRATANTE exige no edital médicos que possam compor 

escala médica diária, ficando a critério da CONTRATADA definir os profissionais, 
bem como escala para execução dos serviços de forma a não prejudicar a 

assistência aos pacientes na Unidade. Vale ressaltar que inexiste qualquer norma 

no CFM que determine o tempo máximo de plantões contínuos que um médico 
plantonista de emergências pode cumprir. O Código de Ética Médica, aprovado 

pela resolução CFM 1931/2009, estabelece em seu capítulo II , inciso VIII, como 
Direito do Médico : “Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração 

sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, 

evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.”  
Portanto, não há ilegalidade na obrigação da CONTRANTE em exigir corpo clínico 

mínimo para execução dos serviços. Em relação ao questionamento dos anos de 
experiência, o edital esclarece no item 17, subitem 17.11 alínea “e”.   
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9. FATURAMENTO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: Considerando 
que para se realizar um procedimento cirúrgico o paciente deverá primeiramente 

realizar a consulta ambulatorial, e tendo em vista que o edital é claro no item 
5.2.2 onde enfatiza que o serviço ambulatorial será parte integrante da produção 

cirúrgica. E considerando ainda que os procedimentos ambulatoriais de acordo 

com a TABELA SIGTAP não tem custo, não identificamos aglutinação nos itens, 
haja vista que para fins de elaboração da proposta a Empresa licitante levará em 

consideração o item 2, a saber o valor do plantonista 24h. Haja vista que para os 
serviços procedimentos cirúrgicos (incluso serviço ambulatorial) considerar-se-á 

o valor da TABELA SIGTAP.  

10. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OU PROFISSIONAL AUTONOMO: A 
EMSERH contrata Empresa, pessoa jurídica de direito privado, ficando a critério 

da mesma apresentar profissionais capacitados de acordo com as exigências dos 
pré-requisitos. Para tanto, já prevendo possíveis mudanças de profissionais da 

Empresa é que acrescentou-se a cláusula 3.3 do Termo de referência. Esclarece 

ainda que cabe à Empresa elaborar a proposta considerando todo o custo que a 
mesma terá com os profissionais, já incluindo tributos, impostos que são de 

competência da CONTRATADA.  
 

Entretanto, em relação a participação de OSCIPs e OS, faz-se mister promover, 

em breves pinceladas, o conceito e as principais características das Organizações Sociais e das 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Vejamos. 

As chamadas Organizações Sociais constituem tipo de entidade disciplinada, no 

âmbito federal, pela Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998. Embora usualmente incluídas entre as 

entidades do terceiro setor, apresentam algumas peculiaridades que as diferenciam das demais.  

Organização Social é a qualificação jurídica dada a pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, instituída por iniciativa de particulares, e que recebe delegação do 

Poder Público, mediante contrato de gestão, para desempenhar serviço público de natureza 

social. Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada pela 

iniciativa privada como associação ou fundação e, habilitando-se perante o Poder Público, recebe 

a qualificação. 

Podemos apontar algumas de suas principais características, dando o maior enfoque 

nas que são necessárias ao objeto da presente consulta: 

 

a) tem a natureza de pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos (art. 1º da Lei nº 9.637/98);  
b) ela pode atuar nas áreas de ensino, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, 
cultura e saúde;  
c) as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder 
Público e da organização social são definidas por meio de 
contrato de gestão, que deve especificar o programa de trabalho 
proposto pela organização social, estipular as metas a serem atingidas, 
os respectivos prazos de execução, bem como os critérios objetivos de 
avaliação de desempenho, inclusive mediante indicadores de qualidade e 
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produtividade;  
 

Quanto ao contrato de gestão, trata-se do instrumento pelo qual se 

estabelece o vínculo jurídico entre a organização social e a Administração Pública. 

É definido pelo artigo 5º da Lei nº 9.637/98 como “o instrumento firmado entre o 

Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria 

entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 

1º”. 

No que diz respeito à licitação, há diferentes aspectos que têm sido objeto de 

controvérsia:  

 
a) licitação pela organização social para celebração de contratos com 
terceiros, utilizando recursos públicos: a Lei nº 9.637/98 também não a 
prevê, mas o artigo 17 exige que a organização social publique, no prazo 
máximo de 90 dias contados da assinatura do contrato de gestão, 
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a 
contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego 
de recursos provenientes do Poder Público;  
b) licitação para permissão de uso de bens públicos: o artigo 12, § 3º, da 
Lei nº 9.637/98 prevê a dispensa de licitação, mediante cláusula expressa 
no contrato de gestão, não se justificando qualquer controvérsia a 
respeito.  
 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona: “se elas são qualificadas pelo poder 

público e com ele celebram contrato de gestão, não precisam participar de licitação 

para celebrar contrato que tenha por objeto o tipo de atividade inserido no próprio 

contrato de gestão.” 

Resumidamente, as Organizações Civis premeiam contrato com a Administração 

Pública através da participação de procedimento licitatório com a finalidade de firmar um contrato 

de gestão. Firmado o contrato de gestão, a Organização Social poderá ser contratada via dispensa 

de licitação, desde que o objeto da mesma seja condizente com o objeto elencado no contrato 

de gestão firmado entre a Administração e a OS. 

A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) foi disciplinada, 

originariamente, pela Lei no 9.790, de 23 de março 1999, regulamentada pelo Decreto no 3.100, 

de 30 de junho de 1999. Embora essa lei continue em vigor, as entidades assim qualificadas 

também se submetem, no que couber, às normas da Lei no 13.019, de 31/07/2014, desde que 

não cumpridos os requisitos da Lei nº 9.790/99. 

Tal como ocorre com a denominação Organização Social, analisada no item anterior, 

a denominação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público constitui uma qualificação 
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jurídica dada a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa 

de particulares, para desempenhar serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e 

fiscalização pelo Poder Público, mediante vínculo jurídico instituído por meio de termo de parceria.  

Existe alguma semelhança com as Organizações Sociais, na medida em que ambas 

são entidades privadas, sem fins lucrativos, que, uma vez preenchidos os requisitos legais, 

recebem uma qualificação pelo Poder Público: Organização Social – OS, em um caso, e 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip, em outro. A grande diferença está 

em que a OS recebe ou pode receber delegação para a gestão de serviço público, enquanto a 

OSCIP exerce atividade de natureza privada, com a ajuda do Estado.  

No caso da OSCIP, o objetivo é semelhante ao que já inspirou anteriormente a 

outorga do título de utilidade pública. Uma vez qualificada pelo Poder Público, a entidade passa 

a receber algum tipo de auxílio por parte do Estado, dentro da atividade de fomento.  

Outra diferença: a qualificação de Organização Social somente é dada à entidade que 

vai celebrar contrato de gestão com o poder público, enquanto a qualificação de Oscip é 

outorgada a qualquer entidade que preencha os requisitos previstos na Lei no 

9.790/14, independentemente de vir ou não a firmar termo de parceria com o poder 

público.  

Além disso, na Organização Social, o instrumento adequado para firmar a parceria 

com o poder público é o contrato de gestão, enquanto na Oscip o instrumento previsto na lei 

é o termo de parceria.  

Podem ser apontadas as seguintes características na organização da sociedade civil 

de interesse público, tal como está disciplinada pela Lei nº 9.790/99:  

 
a) é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos (art. 1o, caput e § 1o); 
b) sua criação é de iniciativa privada, devendo habilitar-se perante o Ministério da Justiça para 
obter a qualificação de Oscip (art. 5º);  
c) Dentre diversas outras áreas elencadas no artigo 3º da Lei nº 9.790/99, as OSCIP podem e 
devem atuar na área da saúde. 
d) seu vínculo com a Administração Pública é estabelecido por meio de termo de parceria, 
definido pelo artigo 9º da Lei nº 9.790/99 como “o instrumento passível de ser firmado entre o 
Poder Público e as entidades qualificadas como Oscips, destinado à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público 
previstas no artigo 3º desta Lei”;  
 

No caso das Oscips, a atuação da Administração Pública enquadra-se na função de 

fomento, ou seja, de incentivo à iniciativa privada de interesse público. O Estado não está abrindo 

mão de serviço público (tal como ocorre na organização social) para transferi-lo à iniciativa 

privada, mas fazendo parceria, ajudando, cooperando com entidades privadas que, observados 
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os requisitos legais, se disponham a exercer as atividades indicadas no artigo 3º, por se tratar de 

atividades que, mesmo sem a natureza de serviços públicos, atendem a necessidades coletivas.  

Ab initio, ressalta-se que o tema é de suma importância quando se tem notícia que 

certas OSCIP’s têm participado de licitação pública, em vários órgãos públicos, para realizar 

contratos com o poder público, para a prestação de serviços de natureza essencialmente 

comercial, em paralelo às finalidades de interesse público mencionadas no artigo 3º, caput, da 

lei das OSCIP’s; e ao mesmo tempo, utilizarem das prerrogativas de imunidade, concedidas 

constitucionalmente, em relação a pagamento de certos tributos, para formarem preços mais 

baixos e, portanto, mais competitivos, que as tornam vencedoras nos certames. 

Neste tópico, cumprirá o dever de elucidar o entendimento doutrinário e 

jurisprudencial no que tange especificamente a participação das OS’s e OSCIP’s em licitações 

públicas que visam a contratação de empresas para a prestação de serviços ou o fornecimento 

de mão-de-obra terceirizada de uma maneira genérica. Esta introdução é de cunho importante 

para que, em momento posterior, se compreenda a distinção de casos específicos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS, quando se estiver diante da situação em que tal sistema 

necessitar de serviços complementares de saúde, recorrendo ao auxílio da iniciativa privada, 

inclusive de instituições sem fins lucrativos.  

Vejamos! As OSCIP's foram criadas para desenvolverem atividades de fomento 

social em colaboração com o Poder Público mediante Termos de Parceria, conforme 

artigo 9º da Lei 9.790/99 regulamentado pelo decreto 3.100/03. 

É bom notar que o termo de parceria não exige certame previsto pela 

lei 8.666/1993, ou seja não é regida pela lei de licitações. Em outras palavras, a relação entre 

o Poder Público e as OSCIP's não se amolda a um contrato comercial, mas constitui-se em uma 

colaboração mútua com um objetivo comum, qual seja, executar projeto de relevante valor 

social, ou em outras palavras, ficará ao critério discricionário da Administração, baseado na 

conveniência e oportunidade, a celebração de Termos de Parceria com as OSCIP'S. 

Nesse sentido, há pouco mais de uma década, era a visão da doutrina acerca da 

impossibilidade de participação de entidades do terceiro setor em contratos comerciais com a 

Administração Pública, mas da realização de parcerias, senão vejamos: 

 
Essas entidades são consideradas paraestatais, integrantes de um 'Terceiro Setor'. Não 
integram a Administração direta ou indireta. Conforme ensina CELSO ANTONIO 
BANDEIRA DE MELO, 'são organizações particulares alheias à estrutura governamental, 
mas com as quais o Poder Público (que as concebeu normativamente) se dispõe a 
manter parcerias' – para usar uma expressão em voga – com a finalidade de 
desenvolver atividades valiosas para a coletividade. (Curso de Direito 
Administrativo, Malheiros, 21ª ed.,2006, p.214). 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11707333/artigo-9-da-lei-n-9790-de-23-de-marco-de-1999
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109501/lei-9790-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/914318/decreto-3100-03
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Deste modo, tornava-se incongruente a noção de OSCIP's com o instituto da 

contratação, pois caso fosse admitida esta modalidade de vínculo com o Poder Público estaria 

sendo desnaturada a figura jurídica de Instituição Sem Fins Lucrativos. Além disso, tolerar tal 

tipo de relação com o Poder Público estaria se ferindo o princípio da Isonomia, previsto no 

artigo 37 caput da CF, bem como no artigo 3º da lei 8.666/1993. 

Acerca do objeto em comento o TCU manifestava-se conforme precedente 

do Acórdão nº 5.555/2009 – TCU – 2ª Câmara: 

 
Não habilite em seus certames licitatórios para a contratação de serviços de 
terceirização ou assemelhados, como Pregão Eletrônico 090/2009, entidades civis 
sem fins lucrativos, pois não há nexo [de relação] entre o objeto social dessas 
entidades e os serviços a serem prestados, considerando que terceirização de 
mão de obra não se coaduna com a natureza jurídica de tais entes, por se 
caracterizar como ato de comércio com finalidade econômica. 
 

Com efeito a Lei 9.790/99 dispõe que o vínculo entre a OSCIP e o Poder Público se 

dá por meio de Termo de Parceria, não se admitindo o vínculo entre o Poder Público e OSCIP's 

por meio de contratos comerciais, como se estas instituições fossem uma modalidade de 

empresa ou sociedade comercial, menos Instituição sem fins lucrativos. 

Compartilhava desse entendimento Marçal Justen Filho: 

 
Assim, por exemplo uma sociedade civil não pode exercitar atividades mercantis e vice-
versa. O motivo é que, ao dedicar-se a atividades de outra natureza, estará sujeita a 
regime jurídico diverso, inclusive no tocante à formalização de sua inscrição. Uma 
associação (sociedade civil sem fins lucrativos) não pode dedicar-se a atividade 
especulativa. [...] 1 

 

Maria Zanella Di Pietro2, por seu lado, entendia da seguinte forma: 

 
Na prática vem ocorrendo desvirtuamento das Oscips, tendo em vista que os termos de 
parceria com elas firmados nem sempre os seus fins institucionais, que são atividades 
privadas de interesse público, dentre as previstas no artigo 3º da Lei n. 9.790 ou na 
respectiva legislação estadual e municipal. A participação do Poder Público se enquadra 
na atividade de fomento: o objetivo é o de incentivar tais entidades pelo fato de prestarem 
atividade de interesse público. Elas não se prestam à delegação de serviços 
públicos nem podem ser contratadas pela Administração Pública para 
prestação de serviços ou obras (sob a forma de empreitada) ou para 
fornecimento de mão de obra, porque isto contraria os objetivos da lei que 
disciplina a matéria. Elas devem atuar paralelamente ao Estado em seu próprio âmbito 
de atividade, com a ajuda do Estado, e não substituir-se à Administração Pública. Na 
hipótese de admitir-se como válida a celebração de contratos de prestação de 
serviços ou de fornecimento de mão-de-obra com Oscip, essa contratação está 
sujeita às normas de licitação, não podendo fazer-se por meio de termos de 
parceria. 

 

                                                           
1 FILHO, Marça Justen. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, p.309 

 
2 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 500 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109501/lei-9790-99
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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Assim foi que o entendimento firmado à época ia ao sentido de que as OS ou 

OSCIP’s não poderiam participar de licitação pública em que o objeto da mesma não coadunasse 

com o objetivo primordial da associação sem fins lucrativos. 

Veja que na fala de Di Pietro a mesma concebia a possibilidade de 

contratação para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra entre a 

Administração Pública e uma OSCIP, caso em que não se faria através de Termo de 

Parceria, mas por meio de licitação pública, estando inclusive sujeita às normas de 

licitação vigentes.  

 Trazendo os ensinamentos retro citados ao presente estudo, o primeiro 

ponto a ser ressaltado é que, a princípio, uma OS ou OSCIP não firmam comumente 

contratos de fornecimento de serviços e mão-de-obra com a Administração, mas 

trabalham em parceria com a mesma, a primeira através de um Contrato de Gestão, 

e a segunda, através de um Termo de Parceria. Por outro lado, caso se concebesse a 

validade da celebração desse tipo de contrato, o mesmo teria que seguir os termos 

das normas de licitações vigentes. 

A discussão era pungente aos fins dos anos 2000, quando iniciou-se a tese de que as 

organizações sem fins lucrativos poderiam eventualmente firmar contrato de prestação de 

serviços ou de fornecimento de mão-de-obra, porém, mediante a averiguação de determinadas 

regras criadas pela própria jurisprudência.  

Uma dessas regras era a de que uma OS ou uma OSCIP não poderia ser contratada 

pela Administração Pública se o objeto da futura avença não fosse socialmente relevante. Isso 

porque, como já explicado, dispõem os art. 1º da Lei n. 9.637/98 e o art. 3º da Lei n. 9.790/99 

que o objetivo da OS ou OSCIP é exercer atividades de cunho eminentemente social. Portanto, 

não haveria como justificar a sua contratação para executar serviço desvinculado desse interesse 

coletivo. 

Aliás, a própria Instrução Normativa n. 02/2008 do Ministério do Planejamento dispõe 

expressamente: 

 
Art. 5º Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fins lucrativos 
cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o objeto 
contratado. 
 

Ocorre que o tema não é de deslinde fácil. Há outras peculiaridades que cercam a 

participação de organizações sem fins lucrativos em certames licitatórios, tais como: 1) se tais 

entidades não têm fim lucrativo, como justificar sua participação em um ajuste essencialmente 

mercantil? 2) e o princípio da isonomia entre os licitantes? Porque se uma entidade sem fins 
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lucrativos que goza de benefício fiscal participa de determinada licitação, ela já entra com 

vantagem sobre os demais concorrentes. 

De fato, a primeira questão não é o principal objetivo da presente consulta, tendo 

em vista que a participação de OS ou OSCIP em licitações onde se está em voga a 

saúde pública não pode ser considerada meramente mercantil, por possuir um cunho 

social de maior relevância, embora reconheça-se que a mesma acenderá proveito econômico 

à vencedora do certame, o que não é expressamente proibido, como se verá mais adiante.  

A questão que pesa em relação à situação das OSCIP’s é o possível 

ferimento do princípio da isonomia diante dos benefícios de isenção tributária que lhe 

são concedidos legalmente, os quais eventualmente poderia trazer-lhes uma 

vantagem inalcançável em relação às outras licitantes, caso decidisse participar de 

uma licitação pública nesse sentido. 

O debate era acalorado até a última metade da década de 2000, onde não se havia 

nenhum posicionamento firme entre as Cortes. A exemplo, tem-se o Acórdão nº 

1.021/2007-TCU-Plenário, onde se analisou a participação de uma OSCIP em uma licitação 

realizada pelo BNDES. Consta no voto do Ministro Relator Marcos Villaça: 

 
“3. Em relação ao primeiro aspecto, mencionei, no despacho em que determinei a 
suspensão cautelar do certame, que a questão se insere em perspectiva mais ampla, e 
não somente pela presença de regime tributário diferenciado. É que, no meu modo de 
ver, a participação de Oscips em licitações objetivando a prestação de serviços à 
Administração desvirtua os delineamentos traçados pelo ordenamento jurídico para este 
tipo de entidade. 
[...] 
6. A atuação de uma Oscip volta-se, portanto, para o atendimento do interesse público, 
mediante serviços de cunho social, e não para o fornecimento de bens e serviços para a 
Administração Pública. Sua área de atuação é incompatível, no meu entendimento, com 
os serviços de que nos fala os arts. 6º, II, e 13 da Lei nº 8.666/93:” 
[...] 
9. No entanto, reconheço que a questão não é pacífica. Parece haver, inclusive, 
certa tendência a se aceitar que elas possam participar de licitações na 
Administração Pública, desde que a atividade a ser contratada esteja prevista 
no Estatuto: 
 
“Não é que elas não possam ser contratadas. Eventualmente elas podem, se a 
prestação de serviços e o fornecimento de bens estiver prevista dentre seus 
objetivos institucionais. Só que, em se tratando de contrato, está sujeito à 
licitação. Se a Administração Pública aceita contratar Oscip para fornecimento 
de bens e serviços, tem que haver licitação em que a entidade participe em 
igualdade de condições com outros possíveis interessados. (Maria Sylvia Zanella 
Di Pietro, Palestra ‘As Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Publico (Leis nºs 9.637/98 e 9.790/99)’, proferida no seminário ‘O Ministério 
Público e a Fiscalização das Entidades Não Governamentais de Interesse Público’, retirada 
do site do Ministério Público do Estado de São Paulo).” 
10. Mas o desfecho da questão posta à apreciação do Tribunal prescinde dessa 
investigação. A incompatibilidade do objeto licitado com as finalidades institucionais da 
entidade é suficiente para resolvê-la. (g.n.). 
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Assim, segundo a Corte de Contas, o primeiro requisito para que uma OS ou mesmo 

OSCIP pudesse participar de certame licitatório era que a atividade a ser contratada estivesse 

prevista dentre seus objetivos institucionais. Nesse caso, a OSCIP, por exemplo, poderia ser 

contratada após sua participação em processo licitatório. Ressalte-se que, nos termos da própria 

decisão, a contratação de tais entidades deveria se dar mediante procedimento licitatório para o 

fornecimento de bens ou serviços à Administração. 

Em 2010 foi prolatado o Acórdão nº 7.549/2010 – TCU - 2ª Câmara –, em que 

a Corte de Contas, analisando a possibilidade ou não de contratação de entidades sem fins 

lucrativos via licitação para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra, assim 

decidiu: 

 
(...) 
4. Assim, no mérito, o ponto preponderante da questão controvertida consiste 
em saber se, nos certames licitatórios para a prestação de serviços acessórios, 
instrumentais ou complementares à atividade-fim da administração pública 
(terceirização de serviços), poderão habilitar-se entidades sem fins lucrativos 
para o fim de, logrando êxito no certame, firmar o correspondente contrato. 
5. Em termos gerais, louvamos o tratamento teórico conferido ao assunto pela Secretaria 
de Recursos, mediante ponderada e fundamentada análise técnica e jurídica dos aspectos 
concernentes à natureza e às peculiaridades da terceirização de serviços no setor público, 
às condições da atuação regulamentar das entidades sem fins lucrativos no mercado e 
aos fundamentos colhidos na doutrina e jurisprudência pertinentes. 
6. Em especial quanto às finalidades a que regularmente se prestam, as entidades privadas 
sem fins lucrativos se distinguem, a par da ausência de busca de lucros em primeiro plano 
e de forma intencional, por atuar em segmentos econômicos, sociais ou políticos marcados 
por um caráter beneficente, filantrópico, assistencial, religioso, cultural, educacional, 
científico, artístico, recreativo, esportivo e de proteção ao meio ambiente, à criança e ao 
adolescente e à saúde, entre outros. Como bem ponderou a Unidade Técnica, o 
exercício de atividade econômica pelas entidades sem fins lucrativos, embora 
não seja vedado na legislação, deve estar relacionado com o cumprimento de 
seus fins estatutários sob pena de desvio de finalidade. 
7. De fato, decisões de tribunais pátrios indicam que as entidades sem fins 
lucrativos, quando atuam em atividades estranhas aos seus fins estatutários, 
incidindo em desvio de finalidade, passam a sujeitar-se a encargos tributários 
do setor empresarial, conforme se depreende dos excertos transcritos a seguir: 
“TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. INCIDÊNCIA. 
1. Associação civil sem fins lucrativos que, desviando-se dos seus objetivos, efetua locação 
de mão-de-obra a quem não seja seu associado e para atividades exclusivas da parte 
contratante, de forma remunerada, está sujeita ao pagamento do ISS. 
2. Comprovação nos autos de que a recorrida, entidade civil, locou mão-de-obra ao Banco 
do Espírito Santo, recebendo valores por esse negócio jurídico, durante os meses de maio 
de 1988 até junho de 1990, mês a mês. 
3. A recorrida congrega os servidores do BANESTES. Os seus sócios são, portanto, pessoas 
físicas. O BANESTES não é um dos seus associados. Inexistência de serviços prestados a 
associado no ambiente físico da associação. 
4. Locação de mão-de-obra com objetivo do BANESTES, por necessidade, ampliar o seu 
quadro de prestadores de serviços. 
5. Recurso especial provido para fazer incidir o ISS. (REsp 937090/ES,Processo 
2007/0067249-3. Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Ministro José Delgado, 
Julgamento 06/11/2007, DJ 29/11/2007).” 
 

Assim, a conclusão era que: 1) As OS ou OSCIP’s, na qualidade de 
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associações, não deveriam ser impedidas de participar de licitações de prestação de 

serviços ou como fornecedora de mão-de-obra; 2) A sua participação estaria 

condicionada ao fato de que o objeto da licitação fosse condizente com o objeto da 

respectiva associação, não lhe sendo vedada a participação em certames públicos 

para a busca de melhor proveito econômico em prol de sua subsistência; 3) Em caso 

de não haver compatibilidade entre o objeto da licitação e o objeto da associação, 

poderia ser caracterizada a desvirtuamento dos objetivos da entidade, podendo 

estar sujeita ao pagamento de tributos em que normalmente seria isento. 

Vigorava, assim, o entendimento de que a Lei Civil, ao impedir que as associações e 

fundações desempenhem um fim econômico, não pretendeu, de modo algum, vedar que viessem 

a obter resultado econômico positivo, o que seria inconcebível, pois sem a obtenção de resultado 

econômico positivo a entidade não teria meios de viabilizar sua subsistência e estaria fadada à 

extinção. Na verdade, o que se proibia, sim, era que tais organizações fossem 

constituídas com a finalidade precípua de executar uma atividade econômica ligada 

diretamente à ideia de distribuição de lucro entre seus integrantes. Nada impediria, 

dessa forma, que elas viessem a colher resultados positivos como decorrência do exercício dos 

fins sociais a que se destinam. 

Diante dessa realidade, nada impediria, ao menos em tese, que as OS’s ou OSCIP’s, 

na qualidade de associações/fundações, participassem de licitações e, por conseguinte, viessem 

a celebrar contratos para a prestação de serviços ou fornecimento de mão-de-obra com a 

Administração Pública. 

Entretanto, em face de constantes reavaliações, o entendimento do TCU, 

especificamente no que tange a questão da participação das OSCIP’s em licitações públicas, foi 

recentemente amoldada. Atente-se para a racionalidade formada pelo TCU a partir da conclusão 

do estudo determinado no Acórdão nº 766/2013 – Plenário à Secretaria-Geral de Controle Externo 

(Segecex), para que constituísse Grupo de Trabalho com o objetivo de avaliar a legalidade da 

participação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) em certames da 

Administração Pública federal. As conclusões formuladas pelo Grupo de Trabalho foram avaliadas 

pelo Plenário do TCU por ocasião do Acórdão nº 746/2014 – Plenário. Nessa 

oportunidade, o Ministro relator ponderou em seu voto: 

 

29. Outro ponto que não pode ser negligenciado no presente estudo, e que foi abordado 
pela unidade instrutiva, diz respeito ao fato de as OSCIP, por assim terem se 
qualificado, serem privilegiadas com isenção de impostos, o que, em tese, as 
coloca em posição de vantagem com as demais empresas na participação de 
licitações. 
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30. Consoante apontado pela Selog, as OSCIP, por serem consideradas 
entidades sem fins lucrativos, fazem jus a isenções do pagamento de Imposto 
de Renda (art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal e arts. 9º e 14 
da Lei nº 5.172/1966), do Imposto sobre Serviços – ISS, do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e do Imposto Territorial Rural – 
ITR. 
31. Diante de tal fato, é evidente que as OSCIP, quando participantes de 
torneios licitatórios, teriam condições de ofertar um preço menor que o de seus 
concorrentes, beneficiando-se de uma isenção não concedida para que elas 
atuassem em regime de contratação com o Poder Público. 
32. Desse modo, estar-se-ia desvirtuando a benesse fiscal concedida às OSCIP para 
atuarem como parceiras do Estado mediante a celebração do Termo de Parceria nos 
moldes delineados na Lei nº 9.790/1999. 
 

Em vista desse e outros argumentos apontados, o Plenário do TCU firmou o seguinte 

entendimento acerca do assunto: 

 
9.1. firmar entendimento no sentido de que é vedado às Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição, participarem de 
processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal. 
 

Sinteticamente, dessa orientação, vê-se que, para o recente entendimento do TCU, a 

Corte de Contas não vedou a participação em licitações de toda e qualquer associação 

indiscriminadamente, mas apenas daquelas qualificadas como OSCIPs e que, nessa 

condição, fazem jus a isenções tributárias, tendo assim condições de ofertar um preço 

menor do que o de seus concorrentes, por conta desse benefício concedido não para 

que elas atuassem em regime de contratação com o Poder Público, mas para outros 

fins. 

A partir dos precedentes analisados, conclui-se que, para a Corte de Contas federal, 

não se forma vedação absoluta à participação de associações ou fundações (pessoas jurídicas 

sem fins lucrativos) em procedimentos licitatórios. Ao contrário, em situações dessa espécie, não 

deve haver vedação genérica à participação de entidades sem fins lucrativos, admitindo-se a 

contratação de associações ou fundações que demonstrem haver nexo entre o objeto a ser 

contratado pela Administração e seus estatutos e objetivos sociais. Todavia, a fim de evitar o uso 

em desvio dos benefícios que a legislação confere a determinadas categorias de pessoas jurídicas 

sem fins lucrativos, em entendimento mais recente, o TCU deixou claro entender ser “vedado às 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição, 

participarem de processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal”.  

Por outro lado, de maneira distinta se dá em relação à possibilidade das 

Organizações Sociais (OS’s) participarem de licitações com qualquer ente ou órgão público, 

tendo sido firmada a recente tese através do Acórdão nº 1406/2017 – TCU – PLENÁRIO, 

em face da abertura de processo administrativo de consulta pública, possuindo o 
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seguinte teor: 

 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Ministro de Estado 
da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, a respeito da possibilidade de 
organizações sociais participarem de certames licitatórios realizados sob a 
égide da Lei 8.666/1993; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 
União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator e com 
fulcro nos artigos 264, §§ 1º e 2º, e 268 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. 
conhecer da consulta para responder ao consulente que, ao contrário do que 
ocorre com as organizações da sociedade civil de interesse público - OSCIPs, 
inexiste vedação legal, explícita ou implícita, à participação de organizações 
sociais qualificadas na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/98, em 
procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Público, sob a égide da Lei 
8.666/1993, desde que o intuito do procedimento licitatório seja contratação 
de entidade privada para prestação de serviços que se insiram entre as 
atividades previstas no contrato de gestão firmado entre o Poder Público e a 
organização social. 9.2. deixar assente que a organização social, que venha a 
participar de certame licitatório, deve fazer constar, da documentação de 
habilitação encaminhada à comissão de licitação, cópia do contrato de gestão 
firmado com o Poder Público, a fim de comprovar cabalmente que os serviços 
objetos da licitação estão entre as atividades previstas no respectivo contrato 
de gestão. 
 

Assim, em síntese, caso a OS tenha interesse em participar de determinado 

procedimento licitatório em que não houve previsão de dispensa, a mesma poderá figurar como 

licitante, desde que 1) possua contrato de gestão vigente; 2) que o objeto a ser licitado 

seja condizente com o descrito no contrato de gestão apresentado pela OS no 

momento de sua habilitação. 

Por conclusão, tem-se que, quando se tratar de licitações visando a contratação de 

prestadora de serviços comuns ou de fornecimento de mão-de-obra em em terceirização, de uma 

maneira geral, as OSCIP’s comumente estariam impedidas de participar, ao passo em que as OS’s 

poderiam participar, seguindo as regras estipuladas pela Suprema Corte de Contas, conforme 

visto no julgado retro. 

Há, todavia, de se vislumbrar uma possível exceção a essa regra, que estaria na 

questão das licitações para compra de serviços de saúde em caráter complementar no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS. Senão, vejamos! 

Até o momento viu-se a regra geral no que tange a possibilidade de participação de 

OS’s e OSCIP’s em licitações públicas para a prestação de serviços comuns ou fornecimento de 

mão-de-obra em caráter de terceirização. Faz-se importante, contudo, por conveniência desta 

estatal, a distinção do caso específico da participação dessas entidades sem fins lucrativos em 

contratações administrativas voltados à prestação de serviço complementar na área da saúde 

pública no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Precipuamente, é imperioso citar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 

199 §1º permite a participação da iniciativa privada de forma complementar do sistema único de 
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saúde:  

 
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 
de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 

Relembramos que as contratações no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS 

encontra supedâneo na Lei nº 8.080/1990, que estabelece “as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 

e dá outras providências”, ao permitir a participação da iniciativa privada, para atuação em caráter 

complementar, conforme disposto no art. 4º, § 2º deste diploma legal, in verbis: 

 
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 
§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 
inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 
§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 
 

Há de se destacar ainda que o mesmo diploma legal estabelece a forma pela qual se 

dará o serviço complementar prestado pela iniciativa privada, nos seguintes termos: 

 
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 
de direito público. 

 
Neste diapasão, é imperiosa a observação do mandamento constitucional presente 

no art. 37, XXI da Carta Magna determinando que as contratações realizadas pela Administração 

Pública, salvo em casos específicos em lei, serão precedidas de certame licitatório que assegure 

a igualdade de condições a todos os concorrentes e proporcionará melhores condições possíveis 

ao ente contratante e que, no caso em apreço, há de ser regulamentada pela Lei 13.303/2016 

cumulada com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH. 

De outra feita, a Lei Federal nº 13.303/2016, que regulamenta o estatuto jurídico das 

empresas estatais, tem como objetivo simplificar o processo licitatório e garantir celeridade às 

contratações pelas Entidades da Administração Pública de Direito Privado, retirando tais situações 

da cobertura da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93). 

É cediça a aplicação da Lei 13.303/2016 como regulamentadora da Empresa 

Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme disposição expressa no art. 1º deste 

diploma legal, tendo em vista se tratar de empresa pública (dotada de personalidade jurídica de 
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direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é 

integralmente detido pelo Estado). 

Neste interim cabe destacar o que estabelece os seus arts. 28 e 31 in verbis: 

 
Art. 28.  Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às empresas 
públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à 
aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo 
patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à 
implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos 
desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. 
Art. 31.  As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e 
sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais 
vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em 
que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade 
administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação 
ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. 
 

Não resta dúvida, portanto, da necessidade de realização de procedimento licitatório 

para a realização da contratação pública. A questão que pende, agora, é a seguinte: poderiam, 

as instituições sem fins lucrativos (OS’s e OSCIP’s) participar de processos licitatórios para a 

prestação de serviço complementar na área da saúde pública no âmbito do SUS? 

A legislação aqui descrita parece mostrar que não somente há a possibilidade, mas 

que tais instituições sem fins lucrativos têm a preferência na contratação para prestação de 

serviços complementares na área da saúde pública do âmbito do SUS, senão, vejamos. 

A Lei nº 8.080/1990, logo após permitir a participação complementar dos serviços 

privados, deixa claro que as entidades sem fins lucrativos terão a preferência em participar do 

SUS: 

 
Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).  
 

Importante salientar que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 2.567/2016, 

estabelece, em seu art. 3º, parágrafo segundo, inciso II, que quando houver a atuação 

complementar referente à compra e serviços de saúde, esta se dará por meio de contrato 

administrativo, podendo inclusive o mesmo ser perpetuado entre a Administração e uma 

instituição sem fins lucrativos, de importante friso: 

 
Art. 3º Nas hipóteses em que a oferta de ações e serviços de saúde públicos próprios 
forem insuficientes e comprovada a impossibilidade de ampliação para garantir a 
cobertura assistencial à população de um determinado território, o gestor competente 
poderá recorrer aos serviços de saúde ofertados pela iniciativa privada. 
II - contrato administrativo: firmado entre ente público e instituições privadas 
com ou sem fins lucrativos, quando o objeto do contrato for a compra de 
serviços de saúde. 
 

A conclusão lógica deve girar em torno do seguinte aspecto: distintamente do que se 
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vê, da doutrina e da jurisprudência, quando em face de licitações voltadas à compra de serviços 

comuns ou de fornecimento de mão-de-obra em terceirização, em caso de participação 

complementar das instituições privadas na compra serviços especificamente de saúde 

do âmbito do SUS, haverá a possibilidade de perpetuação de contrato administrativo, 

podendo este inclusive ser firmado com instituições sem fins lucrativos, que seria o 

caso das OS’s e OSCIP’s. Por conseguinte, para que seja perpetuado o contrato, há a 

dialética necessidade de promoção de procedimento próprio, qual seja, licitação 

pública. 

O parágrafo quarto do artigo acima mencionado reforça o entendimento:  

 
§ 4º As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão de ter preferência na 
contratação com o SUS, e concorrerão em igualdade de condições com as entidades 
privadas lucrativas, no respectivo processo de licitação, caso não cumpram os 
requisitos fixados na legislação vigente. 
 

Faz-se importante também ressaltar os deveres dessas instituições para que 

eventualmente venha a celebrar o contrato com a Administração Pública, esculpido no artigo 4º 

da Portaria supra:  

 
Art. 4º A instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá: 
I - estar registrada no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); II - 
submeter-se a avaliações sistemáticas pela gestão do SUS; III - submeter-se à regulação 
instituída pelo gestor; IV - obrigar-se a apresentar, sempre que solicitado, relatórios de 
atividade que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto 
pactuado com o ente federativo contratante; V - submeter-se ao Sistema Nacional de 
Auditoria (SNA) e seus componentes, no âmbito do SUS, apresentando toda 
documentação necessária, quando solicitado; VI - assegurar a veracidade das informações 
prestadas ao SUS; VII - cumprir todas as normas relativas à preservação do meio 
ambiente; e VIII - preencher os campos referentes ao contrato no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

 

Em outras palavras, as instituições sem fins lucrativos podem participar de 

licitações públicas voltadas à prestação de serviço complementar na área da saúde 

no âmbito do SUS, e inclusive terão a preferência na contratação, caso cumpram os 

requisitos fixados na legislação que regula as licitações na esfera de governo 

interessada. 

No tocante a participação das Cooperativas, é cediço informar que a Lei nº 

5.764/1971, estabelece a Política Nacional de Cooperativismo e seu regime jurídico e a Lei nº 

12.690/2012, dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho e 

instituiu o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho (Pronacoop). 

Por outro lado, a Recomendação 193 da Organização Internacional do Trabalho, 

define que cooperativa significa associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente 
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para atender a suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e culturais, por meio 

de empreendimento de propriedade comum e de gestão democrática. 

Destaca-se que em meados do século XX, no Brasil, houve altos índices de fraudes 

na constituição cooperativas de trabalho, as quais eram utilizadas com o objetivo de fraudar 

direitos trabalhistas e obter vantagens tributárias indevidas.  

Visando coibir esses tipos de fraudes, o Ministério Público do Trabalho e a justiça 

trabalhista intensificaram as fiscalizações e autuaram várias cooperativas. Em razão disso, a 

Administração Pública evitou as cooperativas de trabalho, considerando que uma vez 

descaracterizado o vínculo cooperativo e configurada a relação de emprego a responsabilidade 

pelas indenizações e multas correspondentes recairiam sobre a própria Administração Pública.  

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União firmou jurisprudência e sumulou o tema 

nos seguintes termos:  

 

“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” (Súmula 281, aprovada pelo Acórdão TCU 
1.789/2012 – Plenário, de 11 de julho de 2012). 

 

Todavia, em 2019, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 2.463/2019 

– TCU – 1ª Câmara, Relator Bruno Dantas, entendeu que é indevida a vedação apriorística da 

participação das cooperativas de trabalho em licitações. 

Destaca-se que a Lei nº 8.666/93, ainda que não seja aplicável no âmbito da EMSERH, 

em seu art. 3º, §1º, I, não cerceia a participação das cooperativas em contratações públicas, 

sendo possível, por analogia, aplicar este entendimento nas licitações desta Estatal. Vejamos: 

 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

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. (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 

2010 (Regulamento) 
§ 1o  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, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 

Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;                   (Redação dada pela Lei nº 
12.349, de 2010) 
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Seguindo o mesmo entendimento, é o que disciplina o art. 10, §2º da Lei nº 

12.690/2012. Observemos: 

 
Art. 10. A Cooperativa de Trabalho poderá adotar por objeto social qualquer 

gênero de serviço, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto 
Social. 

§ 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. 

 
Portanto, é dever da Administração Pública, nos termos da lei, permitir a participação 

das cooperativas nas licitações e admiti-la no processo licitatório se comprovar atender aos 

requisitos previstos no instrumento convocatório, com base nos documentos apresentados.  

Por último, informamos que os pedidos suscitados pelo impugnante não 

possuem amparo legal que justifique a modificação do edital.  

 

IV – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, em respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância 

aos princípios que regem os procedimentos licitatórios, CONHEÇO a impugnação apresentada 

pela empresa INSTITUTO GASTRO DIGESTIVO E OBESIDADE DO MARANHÃO LTDA, em 

razão a sua tempestividade, para no MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO ao pleito formulado. 

Na oportunidade, permanecem inalteradas as cláusulas editalícias da Licitação 

Eletrônica nº 147/2021, no entanto, a data de abertura da sessão eletrônica será publicada nos 

meios oficiais. 

 

São Luís - MA, 22 de junho de 2021. 

 
Igor Manoel Sousa Rocha 

Agente de Licitação da CSL/EMSERH 
Mat. 515 

 
De acordo: 
 
Vicente Diogo Soares Júnior 
Presidente da CSL/EMSERH 
Mat. 7.327 


