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I i| PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo ns 23070023/2021

i iChamada Pública j Credenciamento de empresa para prestação de serviços na área da
I I

saúde | j

IPrefeitura de São João dos Patos j,

ASSUNTO: CHAMADA PÚBLICA' PÁRA GREDENCIAMÉNtO DE pESSOÁ JURÍDICA PARA
. ~ .li! . • ' / •PRESTAÇÃO DE •SER\jjlÇOS PROFISSIONAIS .NA,AREA,DA SAÚDE PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DAjSEGREfARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS -MA. {I
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RELATÓRIO
r

Trata
\ !

•se de.splleltação-da_iSecrètaria Muhiclpál '̂dè Saúde objetivando o

credenciamento de pessoa.-jurídica-para-prestação de serviçbs pròfissipnais ria área da saúde

para atender as necesídadés da'secretaria'municipal de^saúde doimunicípio'de São João dos
Patos - MA. O presente chamàrriehto visa à contratação, por rheio de pessoa jurídica, de

• i íl '
vários profissipnais, daiárea da saúde, conforme documento de fl. 03. .

... .|j. -.

Encaminharam a esta Assessoria Jurídica para anaíise e emissão de Parecer
• • i. II • :

Jurídico referente às minutas do edital e do contrato.. i- ;
= •; •• V I ' •' « ... i, Y '' \ i

J i . • • - ^ :í
Constam nos autos os seguintes documentos: j. ;i

i' f \
." a):.. Solicltação.da Secretaria Muníclpal.lhteressada; :.?

b) Cotação
I fl

c) pirevisão orçamentaria;
' !|d) Autorização de abertura de processo

e) Nomeação de CPL;

f)' Autuação de processo;
1 ;l
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g) I Minuta de edital e contrato
I I
' I

É breve o relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO!
I I

Còmc^é cediço, alicitação, enquanto procedimento administrativo formal e
obrigatório, é regra a fortiòri que se. irnpõe destinada à aquisição dè bens,; contratação de

serviços e obrais, tendò como fito atender as necessidades .do Pòler público, observando
• í >1 • " . 1 i '

estritamente os princípios constitucionais daHgualdade entre os partícipes, da seleção da
1 3 ^ .

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional

sustentável. í

Sób esse-,prisma, a -licitação, deve ser,processada' e julgada em estrita

conformidade com os princípios básicos-da legalidade; da-impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, dá publicidade!/ da-probidade-a'dminjstratiV^^^ vincülação po instrumento
convocatório, do juigáníento .òbjetivo e lioFqüé Jhes .s^^^ 'correlátòs, nós moides como

determinado pelo art.js?,-ihcisp?XXI-'dà Carta Republicana'de'1^988; ;; '',
, !. j| • í ••

Pára melhor elucidação, trago à baila a mencionada cláusula constitucional.

a qual dispõe in yerbis;

Art. 37 -.A administração pública direta e indireta de
. • u •' i;

qualquer dos Poderes dá Uniãó^ dos Estados, do Distrito

Federal! e dos lyiunicípiòs obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, l;mpraM publicidade e

eficiência e, também, ao seguinte: XXI - Ressalvados os

casos especificados na legislação, as obras, serviços,

compras e alienações serão contratados mediante

processo de licitação pública que assegure igualdade de

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que

Cl^PJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
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I estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
I

I condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual
I '

I 1 somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento

I j
; 1 das obrigações.
I I

A seu .turno, o legislador infraconstituclonal regulamentando o preceito in
i ; .

referenda, por meio da Lei das Licitações n^ 8.666/1993, instituiu normas gerais de licitação

e contratos da administração pública,' fixando critérios pertinentes a obras, serviços,
: í í - • V •'.

inclusive de publicidade, compras, alienaçõès.e locações, as quais subordinam-se, alem dos

órgãos da adrriinistração direta, os-fundos especiais; ãs autarquias, ás fundações públicas, as

empresas públicas, as Jociedãdes de' economia^ mista e-.dèmais' entidades controladas direta
ou indiretamente pela,

8.666/93). I :
União,^Tstadps, Distrito-Federal e-MunicípiòsÃCf. Art. da Lei n®

Entretjnentes, como para toda regra existe aexceção, opróprio comando
constitucional, ^disposto no, inciso XXI, art. 37, preceitua que ai lei poderá estabelecer

, aò. exarar expressamente'"ressalvados ,os, casos especificados na
— ' ii *•', i V - • ;

exceções a regra- gera

legislação". V

• A iei

contratar sem-^licitáção', quais sejam: l^) licitação djspénsàd.a (art. 17), dispensa de licitação

ou licitação dispensáve (art., 24) e inexigibilidade de licitação (art. 25).

cimprindo esse comando constitucional excepcional, exercendo seu papel
regulamentador, a| Lei de Licitações n^ 8.666/93 determinou as hipóteses de dispensa e
inexigibilidade, especificando quais contratos administrativos podem ser celebrados

diretamente com la administração, malgrado não declinar do formalismo necessário a

justificar comparativamente o preço, selecionar a melhor proposta e resguardar a isonomia

e a impessoalidade da contratação, com amparo nos arts. 24 (licitação dispensável), 25

•:j,' /,•

Nacióháhrie 8.666/93, conhecida çorrio Lei Geral de Ucitações (LGL),

disciplina as .situações, dentro do Tegihie geral; em"^qüe à Aídrrimistráção, Pública pode

iCNPJ: 06.089.668/0001-33 -Tele/fax: 3551-2328/2219
] ETmail: prefelturadesaojoaodospatos@yahoo.com.br
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(inexigibilidade) e 17 (licitação dispensada), instruídos com os elementos previstos no art.

26, da Lei n9 8.666/93. 1

Os'atos em que se verifique a dispensa de licitações são atos que fogem ao
\ I

princípio constitucionall da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a

este princípio. Assim, este tipo de ato trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua
Iimportância e necessijdade extrema de idoneidade,-se submete-ao crivo de devida

justificativa que atèste o referido, ato. •!

.! •
Naqui o que concerne à contratação de prestadores de serviços de saúde,

deverão ser observadas as normas constantes na Lei n^. 8.666/93, cujo art. 29 determina à

Administração Pública' a obrigatoriedade de promover certames licitatórios sempre que

necessitar contratar serviçòs.ou adquirir bens.'Por outro lado, a própria lei admite hipóteses

de licitação dispensada (Art. 17), dispensável (Art, ,24 e incisos) e, de Inexigibilidade de

licitação (Arts.l3 e 25).; ' '

OjMinistério da Saúde, com fundament^nò inciso XIV do art.ie da Lei n9
{ .1 . .• " • :

8080/90, normatiza òor Portaria a, participação complementar dá inciativa privada na

execução de serviçps c

SUS.

e saúde, e o ,credenciamento'de prestadores de serviços de saúde no

Credenciamento é o procedimento administrativo pelo qual a

Administração convoca interessados para, segundo condições previamente definidas e
li " ' í í' ' '

divulgadas, credenciarem-se como prestadores de serviços ou beneficiários' de um negocio
i J ' ' '

futuro a ser ofertado, quando a pluralidade de serviços prestados for'indispensável à

adequada satisfação do interesse coletivo ou," alnda,-quando a quantidade de potenciais
I I

interessados for superior à do objeto a ser ofertado e por razões de interesse público a

licitação não for recomendada.
i .

Apesarde não ser um procedimento previsto expressamente na legislação,
I i

é reconhecido como válido pela própria jurisprudência do TCU, Tribunais de Contas e pela

doutrina "cumpre ponderar, desde já que a hipótese de credenciamento não foi prevista na
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V r iSubrica
•irr-úl fò-

Lei 8666/93. Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regrando suas premissas.

Impende reafirmar, ipor oportuno, que a inexigibilidade não depende de autorização legal,

tanto que ocorre em todas as situações de inviabilidade de competição, o que remonta a
I

questão fática".

O icredenciamento se dará por ato formal e aplicar-se-á a todos os

licitantes que foram hábilitados em procedimento específico, fundamentado no caput do
"f '

art. 25 da Lei ns.8.666/1993, quando se conferirá o direito de exercer complementarmente a

partir da celebração | de contrato, a prestação de serviços de, saúde. Portanto, o
credenciamento prJeseWará a lisura, transparência e economicídade do'procedimento,

] ij . , , .. S'.',.,garantindo trataméntcj Ísonômico~dòs interessados,, com apossibilidade' de acesso de
qualquer um que preencha ás diretrizes do SUS. Nò credenciaménto',todos'os interessados

i .
I ,

em contratar, comia Administração Pública.são efetivamente contratados, sem que haja

relação de exclusão. Como todos os interessados são contratados, não há que se competir

por nada, forçando-se reconhecer, por dedução, a inviabilidade' de competição e a

inexígibilidade na contratação pública.

olcrejdehdamentç de prestadores dé,serviços de saúde deverá obedecer às
seguintes etapas: 4. Ghamaméhtp; público com ,a 'publicação dp ^'regulamento (edital). 2.

Inscrição. 3. Cadastro (Certificado" dê. Registrp Cadastral - CRC) dos interessados. 4.

Habilitação. 5. Assinatura do termo-contratual."6. Publicação dp extrato, do contrato no

Diário Oficial do ente contratante ou jornal lòcal de grande circulação.
I j '

É; inríprescindível observar que o credenciamento é uma hipótese de
inexígibilidade de licitação, e a celebração do contrato se dará conforme determina o artigo

62 da Lei 8666/93, quando seus valores estiverem compreendidos nos limites das duas

modalidades de licitação: tomada de preços e concorrência. Considerando que os valores

praticados nas ações'complementares de saúde são elevados, teremos, por conseguinte a
I

necessidade de celebração de contrato.
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O chamamento público é o ato pelo qual o gestor dá publicidade do
, I

interesse de complementar a rede assistenclal de saúde aos prestadores de serviços
I

hospitalares ou ambulatorials, da possibilidade de contratação, por meio de
I I

credenciamento. AAdnílnistração Pública deverá se ater à legislação pertinente, observando
I I

as orientações trazidaS|pela doutrina e controle externo que reconhece que o edital para as

contratações de serviços complementares de saúde será por chamamento público, cuja
^ I •] . 1 j '!

finalidade é o credencijamento de todos os prestadores que atendam aosrequisitos exigidos

no edital. Cada contratação é única e específica, devendo o chamamento expressar todos os

elementos daquela necessidade momentânea. r

CONCLUSÃO

Saúde.

Logo,

! f

considerando as observações indicadas, opina esta Procuradoria,
' .... ' / '' ' •' "i

pelo prosseguimento do feito, por entender ^üe o chamamento público é instrumento legal

e adequado'com jvistas am'atendimento^ dá;.,deri^^^^ dé profissionais
apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde; segundo regras determinadas no Manual

1 'I ^ :í
de Orientações para Contratação de Serviços de Saúde, editado pelo próprio Ministério da

I '

Por conta: disto, entendemos que a Minuta do Edital está apta para ser

divulgado nos diários oficiais e em jornais oficiais e de grande circulação.
^ ^

'I
E'o parecer, salvo melhor jutzo.

'i í '/[
São João dos Patos - MA, quinta-feira, 12 de agosto ,de 2021.

Maykon Síly^ de Sousa
Procurador GeralrrOCUrdClor Ocidl <

OAB/MA
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