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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

COORDENADORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA 

Parecer nº 030/2022-CJL/CMS 

Consulente: Departamento de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Santarém 

Assunto: Chamamento Público nº 001/2022-CMS (Processo Administrativo 013/2022)  

1. RELATÓRIO 

Trata-se de requerimento advindo do Departamento de Licitações para análise 

e pronunciamento, sob o aspecto jurídico-formal, acerca de procedimento com vistas ao 

credenciamento de operadoras de planos de assistência à saúde suplementar registradas 

na agência nacional de saúde (ANS). 

Os autos, contendo 1 (um) volume e 54 (cinquenta e quatro) páginas, foram 

regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no 

que importa à presente análise: 

a) Memo n.º 037/038/2022-DG/CMS – Informa a necessidade de creden-

ciamento de operadora de plano de saúde (fls. 001/002); 

b) Memorando nº 111/2022-Licitação – solicita planilha com informações 

dos servidores lotados na Câmara Municipal (fl. 003); 

c) Memorando nº 39/2022/DAF/DRH – apresenta planilha com o levanta-

mento dos servidores da Câmara Municipal (fl. 004); 

d) Justificativa da autoridade competente (fls. 006/007) 

e) Autorização (fl. 008); 

f) Termo de referência (fls. 009/018) 

g) Termo de autuação (fls. 019); 

h) Portaria de nomeação da CPL (fls. 020/023); 

i) Edital (fls. 024/041): 

a. Anexo I – Planilha servidores (fl. 042); 

b. Anexo II – Declaração de inexistência de fatos Impeditivos (fl. 043); 

c. Anexo III – Declaração menor aprendiz (fl. 044); 

d. Anexo IV – Minuta termo de acordo (fl. 045/054). 

É o breve relatório. 

Em análise da documentação encaminhada, cumpre elaborar as seguintes con-

siderações.  

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 
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O credenciamento constitui processo administrativo de chamamento público 

cujo objetivo é convocar interessados em prestar serviços ou fornecer bens, em condições 

previamente fixadas e divulgadas em instrumento convocatório, para que se credenciem 

no órgão interessado, e, então executar o objeto do contrato, conforme especificações do 

edital. 

Importante destacar que é comum a Administração contratar, por exemplo, ser-

viços médico-hospitalares, por meio de credenciamento de clínicas, profissionais ou la-

boratórios que preencham os requisitos previstos no instrumento convocatório. 

Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), o credenciamento pode ser 

entendido como “a permissão de execução de serviços, caracterizada pela unilaterali-

dade, discricionariedade e precariedade”, portanto, confirmando que o sistema de cre-

denciamento atende aos princípios da Licitação1.  

Em nova decisão, o TCU confirmou esse entendimento ao proferir o Acórdão 

TCU nº 2057/2016, nos autos da TC 023.410/2016-7 de relatoria do Ministro Bruno Dan-

tas, que decidiu por unanimidade: 

O credenciamento pode ser utilizado para a contratação de profissionais de sa-

úde para atuarem tanto em unidades públicas de saúde quanto em seus próprios 

consultórios e clínicas, sendo o instrumento adequado a ser usado quando se 

verificar a inviabilidade de competição para preenchimento das vagas, bem 

como quando a demanda pelos serviços é superior à oferta e é possível a contra-

tação de todos os interessados, sendo necessário o desenvolvimento de metodo-

logia para a distribuição dos serviços entre os interessados de forma objetiva e 

impessoal. 

Por oportuno o TCU fixou, ainda, entendimento de que o instituto do creden-

ciamento deverá ser realizado por inexigibilidade de licitação, conforme dispõe o art. 25, 

caput da Lei 8.666/93, sendo este procedimento adequado em razão da inviabilidade de 

competição, uma vez que todos os interessados serão aproveitados, respeitadas as peculi-

aridades que se reveste o instituto, como a ausência de exclusividade e competitividade 

entre os participantes (Acórdãos 408/2012 e 5178/2013 TCU). 

Ainda a respeito do instituto do credenciamento, tem-se que, em regra, visa à 

contratação de todos aqueles que preencherem os requisitos determinados em edital pela 

Administração Pública, não havendo que se falar em ordem de preferência dos credenci-

ados. 

Saliente-se que, no caso do credenciamento sob análise, a inviabilidade de 

competição se caracteriza pelo desinteresse da Administração em restringir o número de 

operadoras de plano de saúde contratadas, atendidos os requisitos estabelecidos no edital, 

tendo em vista a necessidade de ampliar-se o atendimento complementar na área da saúde, 

 
1 Acórdão TC-016.522/95-8, Relator Ministro Homero Santos. 
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visando à sua melhor fruição, devendo o servidor ter liberdade de escolha quanto à enti-

dade credenciada, entre aquelas que forem selecionados, não cabendo esta escolha à Ad-

ministração Pública. 

O fundamento legal para o credenciamento é a inexigibilidade de licitação, 

embasada no artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93, devendo a Administração Pública 

justificar a inviabilidade de competição, na forma do estabelecido no art. 26, parágrafo 

único, da referida lei, tanto quanto for possível, o que foi atendido às fls. 004/007 dos 

autos. 

A inviabilidade de competição dependerá das circunstâncias do caso concreto, 

sendo esta verificação extra normativa e o artigo 25 e incisos meramente exemplificativos. 

Ressalta-se, no entanto, que, apesar de se tratar de hipótese de inexigibilidade 

de licitação, é requisito de validade do credenciamento a garantia da igualdade de condi-

ções entre todos os interessados hábeis a participarem do procedimento conforme critérios 

definidos, de modo que todos aqueles que as atenderem devem ser credenciados. Ou seja, 

é fundamental a fixação de critérios objetivos e que garantam a impessoalidade para a 

convocação dos credenciados, o que também foi atendido, conforme Edital (fls. 026/032). 

O credenciamento deve ser mantido aberto enquanto houver interesse da Ad-

ministração Pública na contratação dos serviços, tendo sido firmado o prazo final em 

31/12/2022. Por outro lado, o ato convocatório deve estabelecer os critérios objetivos de 

qualificação e da prestação de serviços, para fins de melhor atendimento do interesse pú-

blico. 

Assim sendo, sobretudo considerando que o procedimento objetiva a contrata-

ção de quaisquer interessados que satisfaçam as condições exigidas, é recomendável que 

seja dada ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União e em 

jornal de grande circulação, sem prejuízo do uso adicional de outros meios que se revelem 

mais adequados ao caso. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, conclui-se que: 

a) A contratação mediante credenciamento é cabível quando não houver pos-

sibilidade de selecionar uma proposta mais vantajosa, pelo fato de quais-

quer interessados que atendam aos requisitos pré-fixados estarem aptos 

para contratação, indistintamente, isto é, sem que haja qualquer diferença 

entre a prestação do serviço por um ou outro; 

b) O credenciamento é espécie de contratação por inexigibilidade distinta da 

pré-qualificação e passível de enquadramento no caput do art. 25 da Lei nº 

8.666/93, por isso sua utilização deverá ser excepcional e devidamente jus-

tificada em face da impossibilidade de contratar o objeto pretendido por 

meio de seleção de proposta mais vantajosa (licitação); 
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c) No caso de contratação mediante credenciamento, não é cabível o estabe-

lecimento de qualquer forma de pontuação, classificação ou critério de se-

leção distintivos entre aqueles que preencherem os requisitos pré-estabele-

cidos, devendo estar todos em igual condição de serem contratados e sendo 

cumpridos os critérios objetivos de distribuição da demanda previamente 

definidos no edital. 

d) Considerando que o procedimento objetiva a contratação de quaisquer in-

teressados que satisfaçam as condições exigidas, é recomendável que seja 

dada ampla divulgação, mediante aviso publicado no Diário Oficial da 

União e em jornal de grande circulação, sem prejuízo do uso adicional de 

outros meios que se revelem mais adequados ao caso. 

Portanto, obedecidas as demais regras contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, 

entende-se possível o procedimento em análise, podendo ser dado prosseguimento ao pro-

cesso licitatório e seus ulteriores atos. 

É o parecer, ora submetido à apreciação. 

 

Santarém, 10 de junho de 2022 

 

 

ALEXANDRE MARTINS MARIALVA 
Procurador Jurídico 

Câmara Municipal de Santarém 

Mat. 120549-8 


		2022-06-10T12:27:05-0300
	ALEXANDRE MARTINS MARIALVA:00490576265




