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Vistos. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO ingressa com representação em face da SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE, com a finalidade de impugnar a Resolução SS 
– 66, de 11/05/2020, que dispõe sobre a Convocação Pública 
das entidades privadas sem fins lucrativos, que já possuam 
qualificação como Organização Social de Saúde, nos termos da 
Lei Complementar nº 846/1998, visando à celebração de 
Contrato de Gestão para o gerenciamento da Central de 
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS. 

A petição foi protocolada nesta Corte ontem 
(18/05/2020), enquanto as datas finais para a manifestação 
de interesse e apresentação do Plano Operacional pelos 
interessados estão previstas para ocorrer, respectivamente, 
nos dias 25/05/2020 e 24/06/2020. 

O representante inicia sua impugnação sustentando, 
em preliminar, o cabimento da Representação, seja pela 
legitimidade, seja pela tempestividade da peça, consoante a 
legislação vigente, verificando-se a competência desta Corte 
para sua análise, assegurada pelo artigo 113 da Lei nº 
8.666/93. 

A inicial prossegue fazendo considerações iniciais 
sobre as Organizações Sociais e sobre a Lei Complementar 
Estadual n.º 846/1998 (Lei Estadual das OS), destacando que 
a abordagem no mérito inicia-se pelo breve resgate do voto 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 
1923, que, dentre outros aspectos importantes, salientou que 
a desnecessidade de licitação não afasta a demonstração 
objetiva da vantajosidade, a qualificação criteriosa da 
organização social, a seleção devidamente motivada, bem como 
o controle interno e externo da atividade prestada. E nesse 
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sentido, no caso, estaria havendo inadmissível transferência 
de atribuição constitucional conferida ao Poder Público para 
o setor público não-estatal, principalmente quando se trata 
de atividades-meio de caráter operacional que viabilizam, em 
última instância, a gestão de toda a saúde pública no âmbito 
estadual, em virtude da centralidade exercida pelas 
atividades de informatização e de sistematização das 
emergências, das consultas e dos atendimentos. 

Adiante, alega que o ato convocatório contém, 
ainda, a seu ver, graves irregularidades, mediante os 
tópicos a seguir resumidos: 

a) Objeto (vantajosidade, impacto orçamentário-
financeiro, delimitação do fomento) – Que falha a Secretaria 
Estadual de Saúde em comprovar a vantajosidade quando 
recorre a um vínculo de cooperação com o Terceiro Setor, com 
a publicação da convocação pública por intermédio da 
Resolução SS - 66, de 11-5-2020, em detrimento da própria 
administração direta dos serviços de saúde, destacando que 
os artigos 1º e 2º do edital de convocação pública definiram 
o objeto do contrato de gestão de forma lacônica, assim como 
o Anexo Técnico I, que traz a descrição e escopo dos 
serviços. E que nota-se a falta de qualquer campo destinado 
à inscrição de metas pactuadas e dos preços unitários em 
termos de sistematização, de informatização e de 
operacionalização das emergências, das consultas e dos 
atendimentos, o que acaba por dificultar a elaboração dos 
Planos Operacionais pelas entidades, além de acarretar 
sérias dificuldades no controle da execução contratual, pela 
possibilidade do jogo de planilhas e o advento de 
aditamentos de acréscimo contratuais, citando, a propósito, 
o processo TC 6587.989.15-3 em trâmite neste Tribunal e 
pendente de julgamento; 

b) Procedimento (comissão avaliadora e convocação 
dos interessados) – Que no caso, além dos vícios atinentes à 
comissão avaliadora, pela falta de critérios qualificativos 
na designação dos membros responsáveis pela avaliação do 
projeto, colocando em xeque a seriedade do procedimento de 
convocação dos interessados no fomento estadual, o edital de 
convocação também padece de outro vício insanável. Afinal, 
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que não há indícios probatórios de que o ato convocatório 
tenha sido divulgado em outros meios, tais como os jornais 
de circulação local e regional, violando, de conseguinte, o 
princípio constitucional da publicidade, tal como previsto 
no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, comando que 
vincula todos os órgãos e agentes da Administração Pública, 
inclusive no que diz respeito às relações jurídicas firmadas 
com as entidades do Terceiro Setor, socorrendo-se, mais uma 
vez, ao artigo 116 da Lei n.º 8.666/93 como “ponte 
interpretativa” que permite o diálogo das fontes entre os 
convênios, termos de parceria e contratos de gestão, de um 
lado, e as regras fixadas no artigo 21 da Lei n.º 
8.666/1993, no ponto em que fixam os padrões mínimos de 
publicidade para o ato ou instrumento convocatório. Ademais, 
que o artigo 1º do edital resolveu convocar as entidades 
qualificadas como organização social para que formalmente 
manifestem junto à Secretaria Estadual de Saúde, no prazo de 
dez dias úteis, contados a partir desta publicação, eventual 
interesse em celebrar contrato de gestão. Definidas de forma 
genérica as atividades fomentadas (artigos 1º e 2º, Anexos), 
o artigo 3º previu que as organizações sociais interessadas 
deverão apresentar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
úteis, contados a partir da manifestação de interesse, Plano 
Operacional que contemple de modo detalhado a proposta de 
gestão das atividades a serem contratadas, sem sequer 
disponibilizar no edital publicado a planilha de execução 
orçamentária do contrato de gestão em vigência para fins de 
elaboração de seus respectivos planos, deixando evidente que 
o prazo de vinte dias úteis seria insuficiente para a 
elaboração de plano operacional por outras entidades 
interessadas no fomento, o que poderia favorecer a antiga 
contratada, de forma a violar os princípios constitucionais 
da isonomia e da impessoalidade; 

c) Habilitação da Entidade (avaliações jurídico-
finalística e técnico econômica do plano operacional) - o 
Ministério Público de Contas reputa imprescindível a 
apresentação da Certidão Negativa de débitos trabalhistas e 
de débitos perante a Seguridade Social para fins de 
habilitação, tendo chamado ainda a atenção do autor, com 
relação a essas obrigações, a obrigação do Estado em 
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viabilizar os recursos necessários à contratada para 
pagamento de dívidas líquidas e certas de natureza 
trabalhista, previdenciária, cível ou tributárias (itens 7 e 
8, Cláusula Terceira), configurando uma verdadeira “carta 
branca” dada pela Administração às entidades do Terceiro 
Setor, permitindo que más gestões sejam beneficiadas com a 
viabilização de recursos públicos para a quitação de suas 
obrigações. E, finalmente, que não foram observadas as 
condições necessárias à habilitação técnico econômica da 
Entidade a ser contratada, mormente pelo laconismo na 
definição do objeto e ausência de detalhamento de custos 
unitários e de orçamento estimativo. 

Dessa forma, requer a concessão de liminar com a 
consequente suspensão imediata da referida Convocação 
Pública, pedindo o reconhecimento, ao final da instrução, se 
devidamente confirmadas as razões expostas, da nulidade da 
referida Convocação Pública,  com determinação para origem 
quanto ao refazimento da fase interna e a adoção de 
modalidade/sistema adequados, conforme as leis de regência. 

É o relatório. 

Decido. 

Nesta Corte existe o entendimento de que a 
determinação de paralisação de certames licitatórios, só é 
cabível quando constatada flagrante ilegalidade capaz de 
comprometer a isonomia e a competitividade da licitação, o 
que, a princípio, numa primeira análise, não fico convencido 
diante da situação apresentada, que aparentemente foge ao 
procedimento sumaríssimo e excepcional previsto na 
legislação e que por esse motivo deve ser interpretada 
restritivamente, requerendo a devida prudência, sob pena de 
obstaculizar legítimas pretensões da Administração, e 
prejudicar, inclusive, o interesse público, conforme vasto 
repertório jurisprudencial firmado neste Tribunal, valendo 
destacar, por óbvio e oportuno, o momento excepcional criado 
pela grave crise mundial causada pela Pandemia COVID 19. 

Mas, considerando haver tempo, entendo importante 
abrir oportunidade para que a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE 
tome conhecimento do inteiro teor da representação e 
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apresente previamente os esclarecimentos que tiver e 
entender cabíveis sobre a matéria e os pontos questionados 
pelo Representante. Fixo, para tanto, o prazo até às 15hs da 
próxima quinta-feira, dia 21/05/2020, tornando-me, após, 
conclusos os autos para apreciar o pedido, desde já deixando 
assentado que o prazo final para manifestação de interesse 
(25/05/2020) poderá ser desconsiderado para efeito do que 
vier a decidir. 

          PUBLIQUE-SE. 

          Deverá o Cartório tomar as providências cabíveis e 
urgentes para a devida notificação da Representada, 
ressaltando tratar-se de processo eletrônico, nos termos da 
Resolução nº 01/2011, cujo sistema prevê cadastramento e 
habilitação obrigatórios. 

     CUMPRA-SE. 

     GC-ARC, 19 de maio de 2020. 

        ANTONIO ROQUE CITADINI 
            Conselheiro


