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Veio a este departamento, para análise e posterior parecer do Processo

Licitatório em epigraÍe, questionamento apresentado pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, em conformidade com a possiblidade de prosseguimento da licitacâo

indicada:

O obieto do processo licitatório é: Credenciar Clínicas e Hospitais

Veterinários para a prestação de serviços especializados na realização de

procedimentos clínicos, cirúrgicos, exames, internação, vacinação e

assrsféncra médica veterinária para animais de pequeno porte (caninos e

felinos), de acordo com as especificações contidas no Anexo l- Termo de

Referência do Edital.

Preliminarmente, é necessário mencionar que esta manifestaçáo se trata de

parecer facultativo, de caráter opinativo, tendo como objetivo a análise da viabilidade

iurídica da pretensáo apresentada mediante apreciação dos elêmentos juntados até o

momento.

Passo à análise

O presente certamê refere-se, em suma, ao chamamento público para

credenciamento de clínicas e hospitais veterinários, sendo regino pelas disposições

,wcontidas na Lei 8.666/93
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PARECER JURíDICO NO 12612022

De: Departamento Jurídico

Para: Departamento de Licitação

Ref.: Chamamento Público no 0212O22 - Processo Administrativo no 7212022
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O Credenciamento é uma modalidade de inexigibilidade de licitação que até

o advento da nova lei de licitaçôes não constava de forma expressa na legislação, mas

já era amplamente aceita pela doutrina ê os Tribunais de Contas. Conforme pode-se

constatar do entendimento exarado nos seguintes Acórdãos do Tribunal de Contas do

Estado do Paraná:

Credenciamento. ContrataÇão Direta. CompetiÇão inviável. lnexiqibilidade
lndependente da oriqem do recurso. Leqalidade. lnobstante tratarem-se os
recursos total ou parcialmente oiundos de transferências voluntáias da União,
deconentes de convénios ou instrumentos congêneres, o convenente, o tomador
do recurso não estará obigado a licitar, podendo lançar mão do juízo de
conveniência, necessrdade e opodunidade, sopesando os elementos da situação
concreta para decidir se o caminho que o levará ao alcance do interesse público
está na realização de um ceftame licitacional ou na utilizaçáo do sistema de
credenciamento, respeitados e obseryados todos aqueles elementos já
abordados aqui quando do enfrentamento da pimeira questão. DesÍarÍe, se
fazendo presente a inviabilidade de competição aplica-se o aft. 25 da Lei n"
8.66il93, inobstante a origem do recurso, sa/vo se expressamente no termo de
convênio ou instrumento congênere constar cláusula obigando o convenente ou
tomador do recurso a realizar previo procedimento licitatório.(Consulta com Força
Normativa - Processo n' 531044/08 - Acórdão n" 789/09 - Tribunal Pleno. Rel.
Cons. Artagão de Maftos Leão.)

Contrelâcão de nrofiss onâ s de saride arlo credenciamento. Possibilidade
em caráter secundário ao atendimento orioritário do Termo de Aiustamento de
Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho para realizaÇão de
Concursos Públicos. E possível a realização de credenciamento de Clínicas
Médicas especializadas para atendimento médico diretamente à população, nos
termos da Lei 8.666/9. Tal medida porém deve ser adotado em caráter
suplêmentar, devendo ser respeitado o Termo de Ajuste firmado com o Ministério
Público do Trabalho. Quanto ao credenciamento, devem ser observados os valores
da tabela do Sistema Único de Saúde, conforme jurisprudência desta Corte. Esses
serviços poderiam ser prestados em locais indicados pela Sêcretaria de Saúde tais
como, Postos de Saúde, PAC'S e outras unidades de Saúde em dias e horários
determinados em edital. (Consulta com Força Normativa - Processo no 408048/08
- Acórdão no 1633/08 - Tibunal Pleno - Rel. Conselheiro Hermas Eurides Brandão.)

O Tribunal de Contas da União descreveu, de forma breve, o que pode ser

entendido por credenciamento no informativo no 386:
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O credenciamento, entendido como espécie de inexigibilidade de licitação, é ato

administrativo de chamamento pitblico de prestadores de serulços que satisfaçam

determinados requisitos, constituindo etapa previa à contratação, devendo-se

oferecer a todos igual opottunidade de se credenciar.

Portanto, o credenciamento destina-se as hipóteses de contratação que a

Adminishação tenha interesse e possibilidade de aceitar todos aqueles que manifestem

intuito em firmar vínculo e satisfaçam as condiçôes exigidas no edital.

O pressuposto que justifica o presênte processo licitatório decorre da

necessidade de atendimento aos animais de munícipes de baixa renda, animais da

antiga ONG Koala e animais em situação de maus tratos que se encontram no

Município de União da Vitória, o que se alinha, a priori, com o interesse público,

constando, assim, manifesto o pressuposto de ordem material (necessidade da

licitação) para a realização do processo licitatório.

Portanto, em análise ao objeto e o intuito da presente licitação, é possível

também verificar que a inexigibilidade em razão do credenciamento é aplicável ao caso,

pois a Administração tem o intuito de convocar todos os profissionais dispostos e

qualificados, o que inviabiliza a competição, além de que, no caso, para assegurar um

melhor atendimento à população é fundamental que a escolha sobre qual clínica ou

hospital será utilizado recaia sobre o próprio usuário, facilitando, dessa forma, o

atendimento a população mais carente, o que acaba por garantir também a isonomia e

impessoalidade.

Ademais, já foi reconhecido pelo próprio TCU que, quando devidamente

utilizado, o crêdenciamento se mostra como modalidade capaz de atender de forma

mais eficiente e qualificada ao interesse público:

Finalizando, constatamos ter ficado devidamente esclarecido no processo TC

quando realizado com a devida
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a) A necessidade de contratação;

b) O objeto e sua deÍiniçáo precisa, suficiente e clara;

c) Condiçôes de habilitação;

d) Condiçoes de pagamento;

e) Critérios de julgamento;

f) Prazos;

g) Condições de participaçáo;

h) SançÕes;

i) Dotaçáo orçamentária.

cautela, assegurando tratamento isonômico aos rnÍeressados na prêsÍaÇão dos

seruços e negociando-se as condrções de atendimento, obtém-se uma melhor

ualidade dos além do menor ser

Uma vez analisada a escolha da modalidade aplicável ao caso, passo a

analise que o edital encartado no processo atende ao que determina o art. 40 da Lei no

8.666/93, trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a secretaria interessada, a

sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será

regido pela Lei no 8.666/93 e demais dispositivos legais.

Não obstante, constam ainda: do objeto e da justificativa do credenciamento;

da retirada do edital e formalização de consulta/esclarecimentos; das condições para

participação; documentaçâo para fins de credenciamento; da adesão ao

credenciamento; prazo, local e condições de execuçâo; da vigência e possibilidade de

credenciamento; do pagamento; do valor estimado do presente credenciamento; do

reajuste; da rescisáo do termo de credenciamento; recursos; penalidades e sançÔes;

dos casos omissos e das disposições finais.

Assim, o Edital sob análise apresenta os elementos necessários e

suÍicientes em consonância com a legislação supracitada, com destaque a:
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Nesse sentido, os termos do edital e seus anexos, respeitam os critérios

legais iniciais para seu prosseguimento, respeitando a legislaçáo vinculada (Lei Federal

no 8.666/1993), o que permite a este Departamento Jurídico manifestar-se favorável a

realização do credenciamento pretendido, podêndo ocorrer o prosseguimento à fase

externa com a publicação do edital e seus anexos, devendo ser assegurado a todos os

interessados igual oportunidade de se credenciar.

Cumpre mencionar que o intuito deste parecer é apenas de oriêntar acerca

dos aspectos legais do procedimento, sem adentrar o juízo de conveniência e

oportunidade dos atos administrativos, cabendo aos Gestor a análise desses aspectos.

União da Vitória/PR, 07 de abril de 2022.

Advogada do MunicÍpio
oAB/PR 96.447
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É o parecer.

/) . ,4" -/.ú,,/'" 1/Ç1,/",a
LETICIA ALVES DÊíESUS


