
 
 

 39 

LEI N. 4.081, DE 04 DE JANEIRO DE 2008 
 
Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais no âmbito do 

Distrito Federal e dá outras providências. 

 
1. Referências expressas à Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/2002 ou Lei 

nº 12.462/2011: 
 

“Art. 6º O contrato de gestão, elaborado de comum 

acordo entre o órgão ou entidade supervisora e a organização 

social, discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações 

do Poder Público e da organização social. 

 

§ 1º A contratação da entidade e a celebração do 

contrato de gestão serão precedidas de projeto básico e seguirão as 

regras constantes no art. 24, XXIV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 4249 de 14/11/2008)” 

 

2. Análise 
 
A lei estabeleceu os requisitos e o procedimento para a qualificação 

de pessoa jurídica como Organização Social – OS, estabelecendo, ainda, os 
contornos jurídicos do contrato de gestão celebrado entre o poder público e a 
entidade. 

 
A Lei n. 14.133/2021 estabeleceu: 

 

“Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei: 

(...) 

II - contratações sujeitas a normas previstas em 

legislação própria.” 

 

Estando a qualificação de pessoas jurídicas como OSCIP regulada, 
na esfera federal, pela Lei n. 9.637/1998, conclui-se que a Lei n. 14.133/2021 não 
incide sobre os contratos de gestão. 

 
Há que se observar, apenas, que o já transcrito art. 6º, §1º da Lei n. 

4.081/2008 foi objeto de impugnação, por meio de ação direta de 
inconstitucionalidade, perante o TJDFT. O Tribunal julgou a ação parcialmente 
procedente (ADI n.° 2009.00.2.012305-3) para declarar a inconstitucionalidade 
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da expressão “A contratação da entidade” contida no §1.º do artigo 6.º da Lei n. 
4.081/2008. 

 
Entendeu o TJDFT, quanto ao ponto que: 
 

“Da leitura do artigo 24, inciso XXIV, da Lei federal n.º 
8.666/93, extrai-se que a dispensa de licitação aplica-se à 
celebração do contrato de gestão, mas não à seleção da entidade 
privada candidata a qualificar-se como organização social, não 

devendo o Poder Público furtar-se a selecionar a melhor capacitada 

a executar o objeto do contrato de gestão, preservando-se os 

princípios do interesse público, da moralidade e da isonomia.” 
 
3. Conclusão 
 

   Dessa forma, entende-se que a 4.081/2008 continua vigente após 
o advento da vigência exclusiva da Lei n. 14.133/2021. 
  


