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PARECER JURÍDICO 

 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº 037.2022 

CHAMADA PÚBLICA CREDENCIAMENTO Nº 004/2022 

 

OBJETO: “CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA OU FÍSICA PARA 

PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR (PROCEDIMENTOS 

CIRÚRGICOS, PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTAS).” 

 

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. 

O presente parecer jurídico restringe-se à análise da minuta do Edital e seus 

anexos, sem adentrar nas conformidades de preços, termo de referência, estudos preliminares e 

outros atos da fase interna do certame. 

Nos autos constam 03 (três) pesquisas de preços de empresas diferentes, bem 

como pesquisa de preços realizada no Portal de Compras Públicas, de onde foi tirado o parâmetro 

da média dos preços. 

 Constam no edital: ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelos: a) Declaração Relativa a Trabalho de Menores e b) Declaração de 

Inexistência de Fatos Supervenientes; Anexo III - Minuta do Contrato, c) ANEXO IV – Média de 

Plantões Médicos; Anexo V – Declaração de Disponibilidade de Atendimento para Especialidade 

Médica; Anexo VI – Modelo de Requerimento/Proposta; Anexo VII – Declaração de Habilitação 

e Aceitação do Edital; Anexo VIII – Declaração de Idoneidade; Anexo IX – Declaração Negativa 

de Parentesco; Anexo X – Declaração de Capacidade Mínima de Atendimento Total e 

Quantitativo. 
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No edital constam todas as regras e requisitos de participação, condições de 

habilitação/credenciamento e contratação, com base nos anexos entre os quais contém o termo de 

referência e minuta do contrato administrativo a ser firmado. Nesses frisa-se a prestação de 

serviços a serem executados, a tabela de preços remuneratória e a quantidade consultas, 

procedimentos cirúrgicos e a quantidade de plantões médicos a ser contratada. 

É o breve relatório. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame desta assessoria jurídica é feito 

nos termos do artigo 38, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, abstraindo-se os aspectos de 

conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada obstante, recomenda-se que a área 

responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e 

contratações realizadas pela Administração Pública. 

Trata-se o presente procedimento licitatório na modalidade Credenciamento, 

pelo Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93, por chamada pública, com o objetivo de credenciar 

pessoa física ou jurídica para prestar serviços médico hospitalar, através da realização de 

procedimentos cirúrgicos, plantões médicos e consultas. 

Neste sentido, temos como possibilidade legal, embasada no dispositivo de lei 

acima mencionado e aceito pela doutrina e Tribunais de Contas, que é o credenciamento, feito 

para serviços médicos, que possam ser realizados de modo satisfatório pela maioria dos 

profissionais, através da realização de procedimentos cirúrgicos, plantões médicos e consultas. 

No processo em análise a Administração estabeleceu um valor único para o 

mesmo serviço como exemplo, consulta médica na especialidade cardiologia, onde todas as 

pessoas física ou jurídica, interessadas na prestação dos serviços, que atendam às condições 

objetivas incluídas no edital, podem se credenciar, sendo que os serviços serão utilizados 

diretamente pela comunidade. 

Nesse caso, a inviabilidade de competição é fundada na possibilidade de 

contratação de todos, uma vez que o edital rege o seguinte: “(...) No credenciamento não há 

apresentação de propostas diferente dos valores a serem pagos no edital (Anexo IV), pois o valor 

a ser pago é de acordo com Tabela apresentada, ou seja, não há competição, então, desta forma, 

não há como se declarar um vencedor. Todos os interessados que cumprirem com o edital são 

igualmente credenciados.” 

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, bem como diz que o credenciamento deve ser 

tratado como inexigibilidade de licitação, com base no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93. 
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É de se dizer que, em função da relevância pública e de suas especificidades, 

visando a manutenção e eficiência dos serviços, é usual a Administração contratar serviços 

médico-hospitalares, por meio do credenciamento de clínicas, profissionais ou laboratórios que 

preencham determinados requisitos, a serem remunerados por procedimentos, segundo valores 

preestabelecidos. 

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; 

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. 

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 artigo 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.  
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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 no edital consta a dotação orçamentária para pagamento das 

despesas decorrentes da prestação de serviços objeto deste instrumento. Vale ressaltar também, 

que este atende ao que determina o artigo 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 e o termo de 

referência, onde constam valores preestabelecidos para cada tipo de procedimento.    

A minuta do Contrato está em consonância com a legislação que orienta a matéria, 

trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 

8.666/93.  

Igualmente, o edital apresenta as infrações que poderão acarretar na aplicação de sanções 

ao contratado para o caso de não cumprimento das cláusulas contratuais, correspondendo ao 

inciso III, do artigo 40, da Lei nº 8.666/93. 

Ante o exposto, esta parecerista opina favoravelmente à realização da Chamada Pública 

para Credenciamento de prestadores de serviços médicos hospitalares, posto que o 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, 10 de novembro de 2022.  
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