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PARECER: CREDENCIAMENTO - CHAMADA PÚBLICA – 001/2022 - SMS. 

PROCESSO ADM.: 365/2022 

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS. 

ASSUNTO: CREDENCIAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, VISANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA/PA. 

 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE 

LABORATÓRIO. SERVIÇO DE COLETA, REALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES 

CLÍNICAS. RECURSO FEDERAL. MODALIDADE CHAMAMENTO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 

 

Trata-se de consulta encaminhada pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

Sr. Eduardo Barbosa de Lima, por meio do Memorando nº 126/2022/CPL, requerendo a elaboração 

de Parecer Jurídico acerca da minuta do processo administrativo – CHAMADA PÚBLICA – 001/2022 - 

SMS, e seus anexos, quanto ao credenciamento público para contratação de laboratório para 

prestação de serviço de coleta, realização e distribuição de exames de análises clínicas, visando 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Terra Alta/Pa, com 

base legal na Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 8.080/90, e demais legislações correlatas e 

vigentes acerca da matéria. 

 

Por força do disposto no art. 38, VI da lei n.º 8.666/93, foi remetido a esta Procuradoria 

Jurídica para análise e emissão de parecer, o procedimento administrativo, na hipótese de 

dispensa-chamada pública. 

 

Em prosseguimento, os autos foram instruídos com os seguintes documentos: 

 

a) Ofício nº 059/2022 – SMS, do Diretor do Centro de Saúde enviado à Secretária Municipal 

de Saúde do Município de Terra Alta – Carla Almeida Sampaio; 

b) Termo de Referência contendo a justificativa para a realização do ato administrativo; 

c) Declaração informando que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com 

a LOA e compatibilidade com o PPA e LDO e que atende as exigências do artigo 16, 

inciso II da Lei Complementar 101/2000; 

d) Minuta do Edital; 

e) Minuta do contrato 

 

Passado o resumo do processo, segue o parecer. 

 

Depreende-se dos autos pedido de análise de legalidade da presente chamada pública, 

o chamamento de pessoa jurídica e física de direito privado para contratação de laboratório 

para prestação de serviço de coleta, realização e distribuição de exames de análises clínicas, 

visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Terra 

Alta/Pa. Além do mais, vislumbramos requerimentos do diretor do Centro e Saúde e da Secretária 

Municipal de Saúde para abertura da Chamada Pública, mapas comparativos de preços 

retirados da própria tabela de procedimentos do SUS – Ministério da Saúde, demonstrados pelo 

Departamento de Compras, solicitação e demonstração de indicação de disponibilidade 

orçamentária, autorização da Secretaria Municipal de Saúde para abertura do processo em tela. 

 

As condições da presente análise envolvem meramente juízo de análise sob a ótica 

jurídica sobre a legalidade e constitucionalidade da chamada pública, não podendo nos ater a 

análise de mérito da conveniência e/ou oportunidade da Administração pública. 
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Pois bem, a Lei nº 8.666, de 1993, estabeleceu os objetivos e os princípios gerais que 

disciplinam as licitações e os contratos administrativos. O intuito maior deste normativo foi, de 

certa maneira, moralizar a Administração, os negócios públicos e os contratos administrativos em 

todos os níveis. Para tanto, o legislador estabeleceu os dois principais objetivos da licitação: a 

seleção da melhor proposta e o oferecimento de igualdade de oportunidades aos participantes. 

 

Assim, quando se verifica a necessidade de a Administração contratar realiza-se a 

licitação, visto que esta não pode contratar livremente, por estar adstrita aos princípios da 

isonomia e da moralidade visando garantir igualdade de oportunidade para todos os 

interessados em contratarem com a Administração e assegurar efetivamente a aplicação ao 

princípio da impessoalidade. 

 

No que tange especificamente à chamada pública, entende-se que esta se refere ao 

procedimento licitatório, per si, onde a Administração Pública conclama a sociedade (interessados) 

a participar do certame, sempre com fulcro nas disposições do inciso XXVII, do artigo 22, e inciso 

XXI, do artigo 37, ambos do Texto Maior, em que as entidades da Administração Pública Direta e 

Indireta devem licitar sempre que o bem ou serviço por elas oferecido puderem interessara mais de 

um dos administrados. 

 

O caso "in" concreto trazido no presente procedimento enquadra-se no Caput do artigo 25 

da Lei 8.666/93, capitulada por chamada pública, 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; bem como na Lei de nº 8.080/93, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 

 

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 à manutenção e eficiência dos serviços, que a Administração contrate 

serviços de exames e análises clínicas, por meio do credenciamento de laboratórios/pessoas 

jurídicas que preencham os requisitos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, a serem 

remunerados por plantão 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 
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cumprindo as regras e condições fixadas para o atendimento, sejam imediatamente 

excluídos do rol de credenciados; 

 

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 

Terra Alta/PA, onde a própria Administração justifica a inviabilidade de competição pela própria 

ausência de profissionais na região, como se depreende do termo de referência. 

 

Em suma, para a contratação de serviços laboratoriais, 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, sob um certo 

ângulo, 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. 

  
Após verificar todo o processo, 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 matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos 

termos do art. 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

Por fim, esta Procuradoria aduz que a proposta de edital de chamada pública contempla 

satisfatoriamente os requisitos estabelecidos pelos normativos aplicáveis especificamente ao 

presente caso. Ademais, da leitura do Edital da Chamada Pública, não se verificou alguma 

imperfeição que merecem ser aperfeiçoadas para que guarde consonância com o regramento 

específico. 

 
Feitas as observações pertinentes, esta Procuradoria conclui que, do ponto de vista 

jurídico, até o presente momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do 

Processo Licitatório pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e 

demais Legislações pertinentes. 

 

Por fim, fica o parecer favorável à realização para os fins aqui estabelecidos no sentido de 

que o Processo em apreço encontra-se, portanto, dentro das formalidades legais até o presente 

momento, conforme consta dos autos. 

 

Registra-se que o presente parecer tem natureza opinativa, nos termos do art. 38, parágrafo 

único, da Lei Federal nº 8.666/93 (Julgados STF: MS n.º 24.073-3–DF– 2002; MS n.º 24.631-6–DF–2007), e 

apresenta como respaldo jurídico os fatos e fundamentos colacionados. 

 

É o entendimento, salvo melhor juízo. 

 

Terra Alta – PA, 04 de agosto de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

PROCURADOR MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

OAB/PA Nº 15.974 

VITOR SERIQUE SILVA 
CARDOSO
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VITOR SERIQUE SILVA CARDOSO


