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PARECER JURíDICO NO 21412022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref.: Chamamento Público no 0312022

Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do processo

Licitatório em epigrafe, questionamento apresentado pela Secretaria Municipal de

Saúde, em conformidade com a possiblidade de prosseg uimento da licitação indicada

O obieto do processo licitatório Constitui objeto do Edital a qualificação de

pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como

ORGANIZAÇÃO SOCTAL DE SAUDE - OSS, para habititação de eventual

e futura operacionalização da gestáo e execução das açôes e servlços de

saúde no âmbito do Município de União da Vitória, Estado do paraná.

Preliminarmente, é necessário mencionar que esta manifestação se trata de

parecer de caráter opinativo, tendo como objetivo a análise da viabilidade iurídica da

pretensão apresentada mediante apreciação dos elementos juntados até o momento

O presente cêrtame se refere ao Chamamento público, possuindo

regulamentaçáo específica, conforme art. 37 da constituição Federal, Lei 8.666/93, Lei

9.637/98, Lêi '13.019ií4 e Lei Municipat S.0j1t22.
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A licitaçáo na modalidade de Chamamento Público destina-se a dar

publicidade ao interesse de acrescentar ou executar atividades ou projetos que tenham

interesse público, sendo essa parceria celebrada por meio de termo de colaboração,

fomento ou acordo de cooperação.

No caso, o pressuposto que justifica o presente processo licitatório decorre

da necessidade de convocação pública de entidades, pessoas jurídicas dê direito

privado sem fim lucrativo, que estiveram interessadas em obter a qualificação como

Organização Social no Município na área de saúde, com intuito de futura celebração

de Contrato de Gestão, constando, assim, manifesto o pressuposto de ordem material

(necessidade da licitação) para a realização do processo licitatório.

Para o regular prosseguimento do chamamento público é necessário que

Íique demonstrado a observância dos critérios estabelecidos na legislação, bem como

orientaçÕes da doutrina aplicáveis ao caso. segundo o TCU os critérios a serem

seguidos são:

Decisão 656/í 995 do TCU - sobre a legalidade do credenciamento, tendo-se

posicionado positivamente, com fundamento no artigo 25 da Lêi n.o 8.666/1993 e

desde que respeitados os princípios da Administração Pública e os seguintes

requisitos: í - ampla divulgação, inclusive por meio "de convites a interessados do

ramo que gozem de boa reputação profissional; 2 - Íixar os critérios e exigências

minimas para que os interessados possam credenciar-se' de modo que os

profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser credenciados tenham, de íato,

condiÇões de prestar um bom atendimento, sem que isso signifique restriçâo

indevida ao credenciamento: 3 - fixar, de forma criteriosa' a tabela de preços que

remunerará os diversos itens de serviços médicos e laboratoriais e os critérios de

reajustamento, bem assim as condiÇóes e prazos para o pagamento dos serviços
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faturados; 4 - consignar vedação expressa do pagamento de qualquer sobretaxa
em relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação de
servidores, p. ex.) da atribuiÇão de proceder ao credenciamento e/ou intermediação
do pagamento dos serviços prestados, 5 - estabelecer as hipóteses de
descredenciamento, de forma que os credenciados que náo estejam cumprindo as
regras e condições fixadas para o atendimento, sejam imediatamente excluídos do
rol de credenciados; 6 - permitir o credenciâmênto, a qualquêr tempo, de qualquer
interessado, pessoa Íísica ou jurídica, que preencha as condições mínimas
exigidas; 7 - prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pêlo
credenciado, bastando notiÍicar a Administração, com a antecedência fixada no
termo; 8 - possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada
na prestação dos serviÇos e/ou no faturamento; e 9 - fixar as regras que devam ser
observadas pelos credenciados no atendimento (como p. ex.: proibição de que o
credenciado exija que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco)."

No caso, como o objeto do chamamento público e a qualificação das

entidades interessadas como Organizaçôes Sociais de Saúde, alguns dos critérios

estabelecidos na decisáo mencionada não se aplicam a essa hipótese, Faz necessário,

então, a descrição do que se qualifica como Organizaçáo Social. Segundo Maria Sylvia

Zanella Di Pietro, as organizações do terceiro setor, como OS e Oscip:
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O objetivo em ambas as entidades é o mesmo: instituir parceria entre o poder público

e uma organização não governamental qualificada pelo poder público. sob certas

condições, para prestar atividade de interesse público mediante variadas Í'ormas de

fomento pelo Estado. Os dois tipos de entidade atuam na área dos chamados sen iços

públicos não exclusivos do Estado ou. mais especificamente. na área dos serviços

sociais, que a Constituição prevê como seruiço público e como atividade aberta à

iniciativa privada, como saúde, educação, cultura etc. Só que, em um caso, a entidade

assim qualificada recebe o título de organização social e. no outro. de organização

da sociedade civil de interesse público; no primeiro caso, o instrumento jurídico pelo

quaf se concretiza a parceria é denominado de contrato de gestão; no outro, é

denominado termo de parceria. Trata-se de miscelânea terminológica para designar

entidades que, em termos genéricos apresentam características muito semelhantes e

que, por isso mesmo, mereceriam submeter-se ao mesmo regime -juríd ico.
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Na legislação, a Lei 9.637/98 qualifica as organizaçôes sociais como

Art. 1s O Poder Executivo poderá qualificar como organizaÇões sociais pessoas
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao
ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e
preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos
previstos nesta Lei.

Já o artigo 20 da mesma Lei define quais sáo os requisitos que devem ser

atendidos para que se qualifique a entidade como organização social, sendo êles

Art. 2q São requisitos específlcos para que as entidades privadas referidas no artigo
anterior habilitem-se à qualificação como organizaÇão social:
l- comprovar o registro de seu ato constitutivo, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respectiva área de atuação,
b) finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedadê de investimento de seus
excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberaçâo superior e de
direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do
estatuto, asseguradas àquele composição e atribuições normativas e de controle
básicas previstas nesta Lei;
d) previsão de participaÇão, no órgão colegiado de dêliberação superior, de
representantes do Poder Público e de membros da comunidade, de notória
capacidade profissional e idoneidade moral,
e) composição e atribuiçóes da diretoria;
f) obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oíicial da União, dos relatórios
financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão;
g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do
estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em
qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de
associado ou membro da entidade;
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que
lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas
atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra
organização social qualiÍicada no âmbito de União, de mesma área de atuação, ou
ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, na
proporÇão dos recursos e bens por estes alocados;
ll - haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação
como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da
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área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da
Administração Federal e Reforma do Estado.

Observo que no edital apresentado constam os elementos necessários e

suficientes em consonância com a legislaçáo supracitada, com destaque a critérios e

exigências mínimas para que os interessados possam credenciar-se e requisitos

específicos para que as entidades privadas se habilitem à qualificação como

organização social. Ainda, é importante pontuar que, por se tratar de credenciamento

público é necessário que haja ampla divulgação, inclusive por meio de convites a

interessados do ramo que gozem de boa reputação profissional, conforme

entendimento do TCU na decisão acima mencionada.

Nesse sentido, constatado que os termos do edital e seus anexos respeitam

os critérios legais iniciais para seu prosseguimento e atendem a legislação vinculada,

este Departamento Jurídico se manifesta a favor da realização do certame licitatório

pretendido, podendo ocorrer o prosseguimento à fase externa, com a publicaçáo do

edital e seus anexos.
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Assim, o edital sob análise deve atender aos requisitos elencados na

Decisáo 656/1995 do TCU para a licitação de chamamento público, e, como o objeto é

a qualificaÇão de organizaçáo social de saúde, deve, também, constar os requisitos

para qualificação das entidades interessadas como Organizaçoes Sociais.
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Assim, diante do exposto, opina este Departamento Jurídico no sentido que

o presente processo administrativo, através da modalidade Chamamento Público

encontra-se apto ao seu regular prosseguimento com base na análise de cunho

essencialmente jurídico de seu Edital.

É o parecer.

União da Vitória/PR, 04 de maio de 2022.

.é*/r,*..kra/r*LETÍcrA ALVÊsqE Ésus

Advogada do Município
oAB/PR 96.447
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