
 
 

PARECER JURÍDICO 

 

PARECER JURÍDICO. EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO. SELEÇÃO DE OSC. IMPUGNAÇÃO AO 

EDITAL.  

 

1. Relatório.  

 

Trata-se de pedido emissão de parecer jurídico de pedido de impugnação do 

edital formulado pela A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MENSAGEIROS DA ORDEM E DO 

DIREITO – ABEMOD –  chamamento público cujo objeto é a seleção de uma Organização 

da Sociedade Civil para celebração de parceria com a Administração Pública Municipal, em 

regime de mútua cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações, 

através de Termo de Colaboração, para a execução dos serviços, ações, procedimentos e 

atividades em saúde do SUS.  

 

Em sintese, a impugnante alega que é ilegal a exigência das proponentes 

possuírem inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, já que não 

apresenta correlação com o objeto do Chamamento.  

 

Aduz também a interessada que no tocante a qualificação técnica seria irregular 

o critério quanto à pontuação aferida por quantidade de parcerias celebradas anteriormente 

pelas OSC, pois, estaria contrariando o Princípio da Isonomia.  

 

Por fim, alega que o item 10.1.1 afronta o a garantia constitucional do 

Contraditório e da Ampla Defesa, eis que prevê apenas a hipótese de interposição recursal 

para matéria de inabilitação documental. 

 

Foi encaminhado a cópia do processo administrativo, com termo de referência, 

edital, cotações e outros.  



 
 

2. Do Parecer  

 

Importa registrar, de início, que o presente parecer se dá sob o prisma 

estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Trindade/PE, nem 

analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, tendo em vista o 

Poder Discricionário do responsável direto. 

 

3. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DO INTERESSE 

PÚBLICO – REGRAS CLARAS E QUE CONTEMPLAM AS MATRIZES DO PRINCÍPIO 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.    

 

Um dos princípios norteadores da Administração Pública é o da legalidade. 

Trata-se de regra estampada na Constituição Federal1 como forma de garantir que a atuação 

estatal garantirá a isonomia entre os administrados. Intenta-se, assim, afastar o tratamento 

privilegiado de acordo com interesses pessoais dos administradores. Desta garantia 

decorrem diversos regramentos, por todas as normas de direito público, para evitar que 

haja prejuízo ao melhor interesse público.  

 

Nas contratações ou parcerias realizadas pela administração, este princípio se 

traduz, por exemplo, nos regramentos que delimitam, objetivamente, a proposta vencedora. 

A vinculação ao instrumento convocatório, por exemplo é, nesse contexto, disposição 

objetiva traçada para evitar uma escolha mesquinha de regras aletórias aplicadas aos 

participantes. 

 

                                                             
1Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  



 
 

Os procedimentos da licitação, de mesmo modo, devem revelar a isonomia 

garantida pelo princípio da impessoalidade. Assim, as regras aplicadas aos licitantes devem 

ser as mesmas, sem qualquer tratamento diferenciado. 

 

De modo a garantir o tratamento isonômico, o administrador e os particulares 

devem seguir as regras gerais e abstratas contidas no Edital de licitação. Caso haja algum 

tipo de benefício a determinado grupo de licitantes (como existe, por exemplo, às 

microempresas e empresas de pequeno porte), ele deve ser permitido por lei e aplicado, 

indiscriminadamente, a todos aqueles que se enquadrem na hipótese de favorecimento.  

 

No caso em análise, o Edital de licitação previu como requisito para a realização 

da parceria da Administração Pública com a entidade proponente que esta comprove o 

registro no CNES, o que para impugnante seria ilegal e incompatível com o objeto do 

chamamento público.  

 

O CNES fora instituído no mundo Jurídico a partir da edição da Portaria MS/SAS 

n.º 376, de 3 de outubro de 2000, e a Portaria MS/SAS n.º 511/2000 normatizou os 

requisitos para cadastramento de estabelecimetos de saúde em todo o país, não havendo 

em tais dispositivos qualquer menção à atividade relacionada ao objeto do Chamamento 

Público em tela. 

 

Nesse sentido, para melhor compreensão do fato é necessário frisar que o CNES 

é exigido, por exemplo, para prestadores de serviços complementares, nos termos da Lei 

Federal n.º 8.080/90, que tem tratamento e natureza distinta dos ajuste de fomento e 

coloboração regidos pela Lei n.º 13.019/14.  

 

Assim, opino que o registro do CNES seja desconsiderado como requisito de 

habilitação, podendo, entretanto, ser exigido como requisito de contratação como forma de 

garantir maior segurança a administração pública.  

 



 
 

Outro ponto que deve ser modificado, se refere a alegada limitação de recorrer. 

De fato, por impropriedade de redação o texto do item 10.1.1 pode gerar interpretação 

diversa da pretendida e amparada pela Constituição Republicana de 1988.  

 

Sendo assim, nessa oportunidade, esclarece que o item 10.1.1 deve receber 

interpretação conforme à Constituição, sendo possibilitada a interposição de recursos em 

todas as fases decisórias do Chamamento Público.  

 

Por fim, quanto ao argumento aduzido de que qualificação técnicaprevista no 

Edital exige critério quanto à pontuação aferida por quantidade de parcerias celebradas 

anteriormente pelas OSC concorrentes fere o Princípio da igualdade, já que considera 

quantidade e não qualidade para pontuação, cumpre destacar que as razões não procedem.  

 

Isso proque, o Edital de Chamamento segue disposição legal insculpida na Lei 

n.º 13.019/14, a saber,  art. 33, com a seguinte redação:  

 

“Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as 

organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de 

organização interna que prevejam, expressamente: 

(...) 

V - possuir: 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante;” 

 

Destarte, a interpretação para a qualificação técnica está pautada no dispositivo 

acima, sendo necessária a OSC proponente apresentar experiência prévia e que essas 

informações sejam valoras para se chegar a proponente vencedora.  

 



 
 

Ressalta-se que as normas editalícias são claras e objetivas, não havendo que se 

falar em regras matemáricas que possam “criar resultados” incoerentes com o que prevê a 

própria lei de regência.  

 

Portanto, nesse sentido, tal argumento não pode prosperar.  

 

4. Da Conclusão 

 

Posto isso, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à 

conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo, opino pelo PARCIAL 

PROVIMENTO A IMPUGNAÇÃO, para que seja disponibilizado no site da Prefeitura, bem 

como publicado em diário oficial o seguinte resultado:  

 

a) Desnecessária a apresnetação de registro no CNAES como condição para 

habilitação da entidente proponente;  

b) o item 10.1.1 deve ser interpretado conforme a constituição, sendo possível o 

ingresso de recursos depois de cada descisão da administração pública;  

c) Não há ilegalidade, nem modificações na forma objetiva da pontuação técnica 

prevista no edital.  

 

É o parecer, salvo melhor juiz 

 

Trindade/PE, 21de junho de 2022. 

 

 

Antonio Ribeiro Júnior 

OAB-PE n.º 28.712. 

 


