
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS FLS. / Qs 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - 

PARECER JURÍDICO 

EMENTA: Procedimento Administrativo de Licitação, 
na modalidade de Credenciamento n° 003/2020 - 

SEMSA. 
Objeto: Credenciamento para contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços complementares 
de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, para 
tratamento e quimioterapia, conforme tabela SUS, para 
atender a demanda de pacientes oncológicos, do 
Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
Interessado: Município de Parauapebas. 

Trata-se de solicitação de Parecer Jurídico desta Procuradoria Geral quanto à 
legalidade da Minuta do Instrumento Convocatório, seus anexos e Contrato Administrativo, 
do presente procedimento licitatório, que trata da contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, para 

tratamento e quimioterapia, conforme tabela SUS, para atender a demanda de pacientes 
oncológicos, do Município de Parauapebas, Estado do Pará, na modalidade credenciamento. 

1. 	DO RELATÓRIO 

Consta dos autos: 

1- que a SEMSA - setor interessado - emitiu uma solicitação identificando o objeto 
necessário e a justificativa para a abertura do procedimento (fIs. 01-03); 

2- que a SEMSA elaborou Projeto Básico, contendo todas as informações necessárias 
à formalização do credenciamento, bem como a planilha de quantidades e valores 
(fis. 12-23); 

3- que os parâmetros e quantitativos foram considerados conforme as informações 

constantes nos memorandos n° 0379-2020 (fis. 05-08) e n° 0424/2020 - 
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DPGES/SEMSA (fis. 10-11), provenientes da área técnica que realizou a análise para 
a contratação dos serviços em tela; 

4- que os valores dos serviços foram auferidos através dos preços estabelecidos na 
Tabela SUS, conforme extratos do SIGTAP em anexo, e da Lei n° 5.540/2013, que 
regulamenta o regime de plantões e sobreaviso no Município de Parauapebas; 

5- que a contratação justifica-se em razão do município "não possuir instituído um 
serviço para tratar os pacientes oncológicos, e que os mesmos dependem de serviços 
disponíveis somente em outros municípios e até niesmo outros estados. (...) Fica evidenciado 
que a contratação dos serviços de referência em oncologia, para tratanzento e quimioterapia, 
garantirá um melhor atendinzento aos usuários, ampliando e favorecendo a população que 
necessita destes serviços e ações de saúde, fazendo-se assim necessária e imprescindível a sua 
aquisição"; 

6- que o prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses; A 
SEMSA justifica que "os serviços do objeto em questão são essenciais e de suma 
importância aos pacientes da rede SUS, e a descontinuidade ou falha na execução destes 
ocasionariam imediatamente comprometimento a prestação dos serviços públicos, pois os 
mesmos tratam de pacientes cuja regularidade no tratanzento é imprescindível e a 
disponibilidade o mais breve possível para o início do atendimento aumenta a possibilidade de 
cura. Assim sendo, é justficável a necessidade destes serviços por natureza continuada". 

7- que foi elaborada pela SEMSA a planilha de quantidades e preços (fis. 23), 
juntando-se as tabelas do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (fis. 24-27), bem como a tabela de 
plantões (fis. 28) e a estimativa de valor máximo de sobreaviso mensal/anual (fis. 
29); 

8 - que foi emitido pela SEMSA a devida indicação de dotação orçamentária (fis. 
34); 

9 - a Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira (fis. 35); a Autrização 
para a abertura do procedimento licitatório (fis. 36), devidamente assinadas pela 
Autoridade Competente; 

10 - consta ainda o Decreto de Designação da Comissão Permanente de Licitação 
(fis. 37); 
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11 - que o processo foi encaminhado para a Comissão Permanente de Licitação para 
as providências necessárias, sendo devidamente autuado (fls. 38); 

12 - que o processo foi encaminhado à Controladoria Geral do Município para 
análise e providências necessárias (fis. 39-53); 

13- que a SEMSA cumpriu as recomendações da Controladoria Geral do Município 
(f is. 55-74). 

Após estes procedimentos, a Comissão Permanente de Licitação enviou o presente 
processo a esta Assessoria Jurídica para a devida análise. 

2. 	DA ANÁLISE JURÍDICA 

Ressalvando-se os aspectos técnicos e econômicos que consubstanciaram a 
elaboração das tratadas minutas, passemos a analisar a presente Minuta do Instrumento 
Editalício, bem como de seus anexos e Contrato Administrativo, a fim de verificar o 
atendimento dos requisitos legais estabelecidos na Lei n° 8.666/93 (e posteriores 
alterações) e nas demais legislações aplicáveis ao caso. 

Inicialmente, cumpre observar que o exame dos presentes autos restringe-se aos 
aspectos jurídicos, excluídos aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da 
premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos 
imprescindíveis para a sua adequação ao interesse público, tendo observado todos os 
requisitos legalmente impostos. 

Quanto às especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao 
detalhamento do objeto da futura contratação, presume-se que suas características, requisitos 
e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinados pelo setor 
competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução 
do interesse público. 

Quanto à justificativa, esclarecemos que não compete ao órgão jurídico adentrar o 
mérito - oportunidade e conveniência - das opções do Administrador, exceto em caso de 
afronta aos preceitos legais. 

O papel do Órgão jurídico é recomendar que a justificativa seja a mais completa 
possível, orientando o Órgão assistido, se for o caso, pelo seu aperfeiçoamento ou reforço, na 
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hipótese de ela se revelar insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não 
deixar margem para eventuais questionamentos. 

Frise-se que a averiguação da indicação orçamentária, bem como se os preços e 
quantitativos estimados são compatíveis com a demanda da secretaria coube à Controladoria 
Geral do Município, de acordo com as atribuições conferidas pela Lei Municipal n° 
4.293/2005, tendo sido matéria analisada no Parecer Controle Interno (fis. 40-53). 

O sistema de credenciamento é o conjunto de procedimentos por meio dos quais a 
Administração Pública credencia, mediante chamamento público, os fornecedores e/ou 
prestadores de determinados bens ou serviços, nas hipóteses em que a multiplicidade de 
fornecedores simultâneos melhor atenda o interesse público. 

Quando a natureza do serviço a ser prestado exigir e uma vez comprovada a 
impossibilidade prática de se estabelecer o confronto entre os interessados, no mesmo nível 
de igualdade, indicando que determinada necessidade da Administração será melhor 
atendida mediante a contratação do maior número possível de prestadores de serviço, 
proceder-se-á ao credenciamento de todos os interessados que atendam às condições 
estabelecidas em regulamento. 

Na realização de credenciamento, a Administração deverá preservar a lisura, 
transparência e economicidade do procedimento e garantir tratamento isonômico aos 
interessados, com o acesso a qualquer um que preencha as exigências estabelecidas no edital, 
devendo apresentar a: 

1 - comprovação de forma clara e inequívoca, da impossibilidade prática de 
se estabelecer o confronto entre os interessados, no mesmo nível de 
igualdade, indicando que determinada necessidade da Administração será 
melhor atendida mediante a contratação do maior número possível de 
prestadores de serviço; 

II - adoção das tabelas atualizadas do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento 
da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS e da Lei n° 
5.540/2013, que regulamenta o regime de plantões e sobreaviso no 
Município de Parauapebas, como critério para remuneração dos serviços a 
serem prestados. 

III - fixação de critérios e exigências mínimas para que os interessados 
possam se credenciar; 

IV - possibilidade de credenciamento, no prazo estabelecido no edital de 
chamamento, de interessado, pessoa física ou jurídica, que preencha as 
condições mínimas fixadas. 
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De acordo com o Tribunal de Contas da União "o credenciamento é hipótese de 
inviabilidade de competição não expressamente mencionada no art. 25 da Lei .8.666/93 
(cujos incisos são meramente exemplificativos). Adota-se o credenciamento quando a 
Administração tem por objetivo dispor da maior rede possível de prestadores de serviços. 
Nessa situação, a inviabilidade de competição não decorre da ausência de possibilidade de 
competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em restringir o número de 
contratados". (Acórdão 3567/2014-Plenário, TC 018.515/2014-2, revisor Ministro Benjamin 
Zyinler, 9.12.2014.) 

3. 	DAS RECOMENDAÇÕES 
/ 

Recomenda-se que sejam observadas as diretrizes estabelecidas pelo TCU para o 
processo de credenciamento ao ser questionado acerca da legalidade do credenciamento, na 
Decisão n° 656/1995, com fundamento no artigo 25 da Lei n° 8.666/93, solicitando obediência 
aos princípios da Administração Pública e aos requisitos abaixo colacionados: 

1 - Ampla divulgação, inclusive por meio "de convites a intiessados 
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, a 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 foque os 
credenciados que não estejam cumprindo as regras 

ei- 
 ndições 

fliiïiíiativo - Morro dos Ventos - Bairro Beira Rio II, S/N, Parauapebas - PA 
CEP.: 68515-000 Fone: (94) 3346-2141 E-mail pmp@parauapebas.pa.gov.br  

1. 



-,> 

(F 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

fixadas para o atendimento, sejam imediatamente excluídos do rol de 
credencia dos; 

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 notificar a Administração, com a 
antecedência fixada no termo; 

8 - possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade 
verificada na prestação dos serviços e/ou nofaturamento; e 

9 - fixar as regras que devam 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 branco). (TCU 
656/1995. Processo n.° TC 016.522/95-8. Relator Ministro Homero 
Santos. DOU 28.12.1995. Página 22.549). 

O item 11.3 da Minuta de Edital (fis. 84) e o item 12.3 do Termo de Referência (fis. 
104) estabelecem que "em atenção à natureza dos serviços objeto deste credenciamento e 
considerando, ainda, o prejuízo ao resultado final, principalmente, quanto à qualidade no atendiniento 
aos usuários SUS/pacientes, os serviços serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Saúde 4 
forma integral para cada credenciado, observando a ordem de classificação já mencionada, ou seja, 
o primeiro colocado será convocado primeiramente, e, assim, sucessivamente os suplentes, caso 
necessário". Contudo, a fim de conferir tratamento isonômico a todos os interessados, 
recomenda-se que fique claro que a SEMSA fará o rateio dos serviços entre todos que 
preencherem as exigências estabelecidas no edital, contemplando de forma igualitária todos 
os interessados, adotando-se sistemática objetiva e imparcial da distribuição dos serviços 
entre os credenciados, de forma a resguardar o respeito aos princípios da publicidade e da 
igualdade. 

Recomenda-se que a Minuta de Edital seja devidamente assinada. 

Recomenda-se que o Termo de Referência (fis. 93-106) seja devidamente assinado. I- 

O item 2.2 da Minuta de Edital (fis. 76) exige que o pedido de credenciamento seja 
realizado na forma do Anexo II, porém, o referido anexo não existe. Destaca-se que o pedido 
de credenciamento é o Anexo III (fis. 113). 
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O item 12 da Minuta de Edital (fis. 85) e o item 7.1 da Cláusula Sétima da Minuta de 
Contrato (fis. 116) informam que os serviços serão executados no Hospital Geral de 
Parauapebas Evaldo Benevides, contudo, o item 13.5 da Minuta de Edital (85) dispõe que os 
serviços serão realizados nas dependências do credenciado, excetuando-se os procedimentos 
hospitalares de urgência! emergência. Portanto, recomenda-se que a divergência apontada 
seja sanada. 

O item 13.9 da Minuta de Edital (fis. 82) faz remissão ao item 6.8, no entanto, o item 
6.8 nada dispõe a respeito de prazo de restabelecimento. 

O item 17.1 da Minuta de Edital (fis. 89) e o item 11.1 da Cláusula Décima Primeira 
da Minuta de Contrato (fis. 119) dispõem que "os serviços serão remunerados DE ACORDO 
COM O VALOR ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL DE PLANTÕES N° 5.540/2013, 
DEVIDAMENTE REAJUSTADO EM 01 DE JANEIRO DE 2018". Entretanto, o memorando n° 
574/2020 (fls. 01-03) informa na justificativa do preço que "serão utilizados os valores da 
Tabela SUS, conforme extratos do SIGTAP em anexo e da Lei n° 5.540,2013". Desta forma, 
recomenda-se que os referidos itens sejam complementados, passando a incluir a tabela SUS. 

Recomenda-se que o item 21.1 da Minuta de Edital (fis. 92) e o item 4.2 da cláusula 
quarta da Minuta de Contrato fls. 114) sejam retificados, passando a constar que "durante a 
vigência do contrato os preços serão reajustados apenas caso ocorra reajustes dos preços da Tabela SUS 
ou em decorrência da Lei Municipal no 5.540,2013". 

O item 23 da Minuta de Edital (fis. 92) preconiza que "será formalizado o contrato para 
prestação de serviços, segundo,  a minuta constante do anexo 111", porém, a minuta de contrato 
é o anexo IV (fis. 114-121). 

O item 2.1 da cláusula segunda da Min-ata de Contrato (fls. 114) cita a Lei 
10.520/2002, contudo, o presente processo não adotou a modalidade pregão. 

4. 	DA. CONCLUSÃO 

Desta forma, por haver previsão legal e configurado o interesse público no 
credenciamento para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
complementares de assistência médico-hospitalar e arnbulatorial, para tratamento e 
quimioterapia, conforme tabela SUS, para atender a demanda de pacientes oncológicos, do 
Município de Parauapebas, Estado do Pará, esta Procuradoria entende que a Minuta de 
Edital de Credenciamento nC 003/2020 SEMSA, bem como de seus anexos e Cotrao 
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Administrativo, obedeceram aos requisitos legais instituídos na Lei de Licitações e demais 

legislações pertinentes ao caso, desde que cumpridas as recomendações desta Procuradoria 
C,eraL 

É o parecer que submetemos à consideração de Vossa Excelência, S. M. J. 

Parauapebas/PA, 19 de Agosto de 2020. 

CÂNDIDA DA SILVA LOPES NETA 	 QUÉSIA SINEY\.JUSTOSA 

Assessora Jurídica de Procurador 	 Procuradora Geral  Município 

Dec. 752/2017 	 Dec. 233/2019 
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