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PARECER JURÍDICO 

 

 

Processo Administrativo: 018.2021.01 

Chamada Pública n.º 6/2021-001FMS 

OBJETO: “CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PLANTÕES 

(MÉDICOS E ENFERMAGEM) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICO 

DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO-PA, CONFORME TERMO DE 

REFERÊNCIA”. 

 

Foi encaminhado a essa assessoria jurídica o procedimento CHAMADA PÚBLICA 

acima mencionado, para emissão de parecer consultivo acerca da documentação e minutas 

apresentadas para realização da chamada pública, cujo parecer não tem caráter vinculativo nem 

decisório, a ser submetido à apreciação da autoridade superior, sem a obrigatoriedade de 

acatamento até mesmo pelo fato da existência de divergência quanto a interpretação da norma 

disciplinadora do tema. 

Constam dos autos os seguintes documentos:  

1. Solicitação de cotação de preços; 

2. Solicitação de compra de serviço; 

3. Proposta de preços de três clínicas médicas distintas; 

4. Relatório Quadro de cotação; 

5. Lista com a média dos valores cotados, 

6. Relatório de vencedores; 

7. Solicitação de manifestação sobre existência de dotação orçamentária; 

8. Despacho informando a existência de crédito orçamentário; 

9.  Declaração de adequação orçamentária e financeira; 

10. Autorização; 

11. Termo de referencia; 

12. Autuação; 

13. Portaria nomeando membros da comissão de licitação; 

14. Justificativa do preço; 

15. Termo de justificativa; 
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16. Minuta do edital e anexos; 

17. Despacho encaminhando à Assessoria Jurídica. 

 

É o breve relatório. 

Trata-se o presente procedimento licitatório na modalidade Inexigibilidade, pelo Caput 

do artigo 25 da Lei 8.666/93, por chamada pública, com o objetivo de contratar prestador de 

serviços de consultas médicas e plantões médicos no serviço público de saúde do município, onde 

a Administração convocará interessados para, segundo condições uniformes, previamente fixadas 

e divulgadas em instrumento convocatório, credenciarem-se como prestadores de serviços, 

mediante tratamento isonômico, valor de pagamento pré-estabelecido através de tabela única de 

remuneração, e distribuição imparcial de demandas. 

Sobre o tema, o entendimento do TCU é no sentido de que o credenciamento poderá ser 

feito inclusive para atuação do profissional médico para as unidades públicas de saúde do SUS, 

desde que devidamente regulamentado. 

É possível portanto, que em função da relevância da saúde pública, visando a manutenção 

e eficiência dos serviços, que a Administração contrate serviços médico-hospitalares, por meio 

do credenciamento de clinicas/pessoas jurídicas que preencham os requisitos estabelecidos no 

Edital e no Termo de Referência, a serem remunerados por plantão e consulta efetivamente 

realizado, segundo tabela preestabelecida. 

No acórdão TC-008.797/95-5, pelo Relator Ministro Homero Santos, o TCU foi favorável 

à inexigibilidade da licitação e a realização de um processo público de contratação.  

1 – dar ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e em 
jornal de grande circulação local, podendo a Administração utilizar-se 
suplementarmente e a qualquer tempo, com vistas a ampliar o universo dos 
credenciados, de convites a interessados do ramo que gozem de boa reputação 
profissional  
2 – fixar os critérios e exigências mínimas para que os interessados possam 
credenciar-se, de modo que os profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser 
credenciados tenham, de fato, condições de prestar um bom atendimento, sem que 
isso signifique restrição indevida ao credenciamento;  
3 – fixar, de forma criteriosa, tabela de preços que remunerará os diversos itens de 
serviços médicos e laboratoriais, e os critérios de reajustamento, bem assim as 
condições e prazos para o pagamento dos serviços 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 
não estejam cumprindo as regras e condições fixadas para o atendimento, sejam 
imediatamente excluídos do rol de credenciados;  
6 – permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer interessado, pessoa 
física ou jurídica, que preencha as condições mínimas exigidas; 
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7 – prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo credenciado, 
bastando que notifique ao TCU, com 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 devem 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 brando). 

 

Desta forma, consolidado pelo TCU o entendimento de que o instituto do credenciamento 

se dá “por inexigibilidade de licitação” (art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93), contudo, somente na 

hipótese em que se configure a inviabilidade de competição, conforme é o caso do município de 

Pau D’Arco, PA, onde a própria Administração justifica a inviabilidade de competição da seguinte 

maneira: 

“A contratação do referido serviço se faz necessária para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde Municipal de Saúde, junto a unidade 
hospitalar e unidades de referência especializadas, esses serviços são 
indispensáveis para o funcionamento das unidades de saúde, visto que a 
procura por atendimento médico é muito grande, e que o quantitativo de 
médicos concursados no município é insuficiente, sendo apenas um médico 
clinico geral “concursado”. Visando a regularidade dos serviços e 
atendimentos feitos por essas unidades de saúde, é visto que a falta desses 
serviços, objeto dessa licitação comprometerá o atendimento e colocará em 
risco a saúde e a vida das pessoas que venham a procurar o atendimento 
público municipal nas unidades de saúde. Sendo assim, é evidente a 
necessidade dessa aquisição para garantirmos assim um melhor atendimento 
para a população de Pau D’Arco.” 

 

Em suma, para a contratação de serviços médicos, nas situações de ausência de 

competição, onde o credenciamento é adequado, não precisa a Administração Pública realizar 

licitação, pois todos os interessados aptos poderão ser aproveitados. Tal situação configura 

inexigibilidade de licitação, amparada no art. 25 da Lei n° 8.666/93, considerando-se as 

peculiaridades de que se reveste o procedimento – ausência de exclusividade e cunho não 

competitivo da seleção.  

O instituto do credenciamento, portanto, pode ser utilizado, de forma complementar, para 

suprir eventual demanda reprimida de serviço de saúde. Há que se considerar, entretanto, que o 

credenciamento deve atender aos diversos princípios da administração pública, especialmente no 

que tange à legalidade, impessoalidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa. 

Por fim, observo que o edital atende ao que determina o art. 40 da Lei nº 8.666/93, bem 

como atende ao que determina o § 2º deste mesmo artigo, trazendo em anexo a minuta do contrato, 

proposta de preços e de todos os documentos que deverão integrar os documentos inerentes ao 

credenciamento. A minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a 
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matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 55 da Lei 

nº 8.666/93.  

Ante o exposto, os autos administrativos, no entendimento desta parecerista, no que se 

refere ao Edital e seus anexos se encontram dentro das exigências previstas na legislação, bem 

como que os atos até então praticados foram dentro da legalidade, não havendo nada que possa 

obstar o prosseguimento do feito. 

É o parecer. 

Pau D´arco, PA, 05 de maio de 2021.  

 

 

INDIA INDIRA AYER NASCIMENTO 

OAB/PA 22.146 
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