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Contrato x Convênio

Como migrar para o instrumento correto 

de contratação junto ao Sistema Único 

de Saúde



SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação.

art. 196 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988



SUS

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
A assistência à saúde é livre à iniciativa 
privada.
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.

art. 198 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 c/c art. 24 da Lei nº 8.080, de 1990.



POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
HOSPITALAR - PNHOSP
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Atenção Hospitalar organizada a partir 
das necessidades da população, com acesso 
oportuno,  qualidade e segurança, pautada 
por mecanismos de gestão que garantam  
responsabilização mútua, eficiência, 
integração em rede e financiamento 
sustentável para a qualificação da 
assistência e gestão hospitalar.

Portaria GM/MS nº 3.390/2013 incorporada pela Portaria de Consolidação nº 2/2017 (Anexo XXIV)



PNHOSP designa:
Os hospitais que prestam ações e 
serviços no âmbito do SUS constituem-se 
como um ponto ou conjunto de pontos 
de atenção, cuja missão e perfil 
assistencial devem ser definidos 
conforme o perfil demográfico e 
epidemiológico da população e de 
acordo com o desenho da RAS 
loco-regional, vinculados a uma 
população de referência com base 
territorial definida, com acesso regulado 
e atendimento por demanda 
referenciada e/ou espontânea.



ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, 
ALGUNS DESTAQUES:

Integrada com os 
demais pontos da 
RAS e com outras 
politicas de forma 

intersetorial

Acesso regulado, 
a partir de demanda 

referenciada ou 
espontânea, de acordo 

com a Política 
Nacional de 
Regulação

Organizada a 
partir da 

necessidade 
da população;
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Assistência Hospitalar;

Gestão Hospitalar;

Formação, Desenvolvimento e Gestão da 

Força de Trabalho;

Financiamento;

Contratualização; e

Responsabilidades das Esferas de Gestão.

EIXOS ESTRUTURANTES DA PNHOSP



CONTRATUALIZAÇÃO
Formalização do instrumento contratual 
entre os gestores e prestadores de serviços 
(hospitais/ambulatórios) que prestam 
serviços assistenciais em saúde para o SUS 
com o estabelecimento de compromissos e 
metas das partes para a qualificação da 
assistência e gestão hospitalar.

Portaria GM/MS nº 3.410/2013 incorporada pela Portaria de Consolidação nº 2/2017 ( Anexo XXIV) Anexo 2 do Anexo XXIV.

OBS: art. 4º, §2º, da Lei nº 8.080, de 1980 - A iniciativa privada 
poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar.
art. 26, §2º, da Lei nº 8.080, de 1980 - Os serviços contratados 
submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), mantido o 
equilíbrio econômico e financeiro do contrato.



Convênio vs Contrato

Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento 
que discipline a transferência de recursos 
financeiros de dotações consignadas nos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da 
União e tenha como partícipe, de um lado, 
órgão ou entidade da administração pública 
federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública 
estadual, distrital ou municipal, direta ou 
indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando a execução de programa de 
governo, envolvendo a realização de projeto, 
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento 
de interesse recíproco, em regime de mútua 
cooperação.

Convênio:

É todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades de Administração pública e 
particulares, em que haja um acordo de 
vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada.

Contrato

Convênio – Decreto n.º 6.170, de 2007, artigo 1º, § 1º, inciso I.
Contrato - Lei n.º 8.666/1993, artigo 2º, parágrafo único

Características:
1. consubstancia a vontade entre as partes;
2. a formalidade, pois deve ser realizado por 

escrito; 
3. onerosidade, pois é remunerado na forma 

convencionada entre as partes; 
4. comutatividade, pois gerará obrigações 

recíprocas e equivalentes para as partes e 
intuitu personae (em razão da pessoa), ou seja, o 
objeto somente poderá ser realizado pelo 
próprio contratado. 



Convênio vs Contrato

Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_saude.pdf

O Tribunal de Contas da União nos autos do TC 
019.179/2010-3 em Acórdão do Ministro Aroldo 
Cedraz (Acórdão 1.215/2013 – TCU – Plenário) 
tratou da preferência a ser respeitada em relação às 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos nos 
seguintes termos:

36. De fato, o convênio não é o instrumento 
adequado para regular a relação entre o Estado e 
as entidades sem fins lucrativos na prestação de 
serviços de saúde no SUS.

37. A natureza jurídica da entidade privada, por 
si só, não justifica a realização de convênio, é 
essencial que exista a convergência de interesses 
entre as duas partes que celebram a parceria. São 
vários os julgados desta Corte no sentido de 
desconsiderar a figura jurídica do convênio em 
compra de bens e serviços: [...]

38. Observa-se que a prestação de um serviço ou 
compra de um bem em troca de contraprestação 
pecuniária descaracteriza a presença de 
interesses recíprocos, condição essencial para a 
constituição dos convênios.

45. Uma vez que o convênio não deve ser utilizado, mas sim 
o contrato, deve ser realizado procedimento licitatório. Para a 
instrução inicial, tal certame deveria prever a participação de 
entidades com e sem fins lucrativos. Porém, uma vez que 
estas têm preferência, o correto seria a realização de uma 
licitação restrita a esse grupo de entidades. Após contratadas 
as sem fins lucrativos, havendo ainda a necessidade de 
complementação, seria realizada licitação para contratação das 
instituições com fins lucrativos.



Contrato Administrativo

Manual de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_orientacoes_contratacao_servicos_saude.pdf

Restando demanda, a complementação 
incialmente deverá ser feita por entidades 
filantrópicas ou sem fins lucrativos, 
observando a preferência destas, sempre 
considerando que mesmo com estes entes 
em face das características da 
complementação de serviços (prestação de 
serviços de saúde), serão celebrados
“contratos administrativos”. 



Obrigado

SECRETARIA DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA À SAÚDE




