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PARECER JURÍDICO 

 
 
 

Processo Licitatório: Inexigibilidade de Licitação – 
CREDENCIAMENTO nº. 06/2022-001-FMS. 
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras 
de serviços médicos e de enfermagem em regime 
plantonista, para realização de consultas especializadas, 
procedimentos cirúrgicos especializados e realização de 
exames médicos, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
 
 

O Município de Eldorado do Carajás, Estado do Pará, por intermédio de sua Ilustre 

Comissão de Licitação, submete à apreciação desta Assessora Jurídica, o presente Processo 

Licitatório -  modalidade de CREDENCIAMENTO - Inexigibilidade de licitação 06/2022-001-FMS 

na qual se requer análise jurídica da legalidade do Edital, da Minuta do Contrato e demais 

documentos incluídos, para o credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços 

médicos e de enfermagem em regime plantonista, para realização de consultas 

especializadas, procedimentos cirúrgicos especializados e realização de exames médicos 

para o FMS. 

 

 

1. RELATÓRIO 

A priori, a referida contratação visa suprir as demandas existentes no dia-a-dia do Ente 

Público, intimamente relacionada às suas atribuições legais e intransferíveis , a qual assegura que 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, conforme justificativas 

nos autos, bem como, da dificuldade de disponibilização de equipes de saúde em número e perfil 

especializado para atender a população. 

 Assim, cada vez mais os municípios menores possuem dificuldades de contratar 

médicos especializados pela via direta, ainda mais no interior do Pará, de forma que objetivando 
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manter o fornecimento dos serviços no Município e a sua qualificação técnica, conclui-se pela 

necessidade de realizar essa modalidade de contratação que vai viabilizar o atendimento dos 

usuários do SUS. 

 
2. DAS SEGREGAÇÕES DE FUNÇÕES 

 
 Ressalto inicialmente que o termo segregação de função nos processos licitatórios vinha 

sendo confirmado em diversas Jurisprudências, contudo, com o advento da Nova Lei de Licitações 

14.133/21,  a qual uso na condição referencial, tomou a condição no ordenamento jurídico de 

princípio.  

 De modo que, a segregação de funções tem por função primordial a de servir como 

ferramenta de controle interno da própria Administração Pública, a fim de garantir a independência 

funcional dos servidores e estrutural dos setores administrativos nas várias fases do procedimento 

licitatório.  

 Isso porque, é inerente à segregação de funções que diferentes servidores atuem nas 

mais diversas fases da licitação, impedindo-se que uma única pessoa atue nos diferentes 

momentos do procedimento licitatório. 

 Trata-se, pois, de mecanismo apto a evitar falhas, omissões, fraudes, corrupção, abusos 

de poder, dentre outros aspectos. Na prática, a concretização de tal princípio pressupõe a correta 

e completa definição de funções a serem exercidas por cada servidor no decorrer do procedimento 

licitatório, em especial nas fases de planejamento, execução e controle. 

 Por este motivo, é um dos princípios basilares de controle interno, a prática da segregação 

de funções é recomendada pelos órgãos públicos de fiscalização e controle em diversos níveis de 

administração. 

 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União, por meio do acórdão TCU 686/11 - 

Plenário, recomenda à Administração Pública não "designar para compor Comissão de Licitação 

servidor que titularize cargos em setores que de qualquer modo atuem na fase interna do 

procedimento licitatório". Acórdão 686/11 - PLENÁRIO - Processo 001.594/2007-6 - Relator André 

de Carvalho - Data da Sessão: 23/3/11. 

 Outra decisão que merece referência consiste no acórdão 409/2007 - TCU2 da 1ª Câmara. 

No julgado, ressalta-se a importância da segregação de funções como ferramenta utilizada para 

otimizar e gerar eficiência administrativa. 
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 Diante disso, neste Município, o procedimento é solicitado e/ou autorizado pela autoridade 

competente Gestor-Ordenador da pasta/Secretaria ou a Chefe do Executivo, posteriormente o 

Setor de compras faz as cotações de preços e levantamentos dos itens a serem 

comprados/fornecidos; o Departamento de Contabilidade faz o controle do orçamento e a sua 

compatibilidade com a LDO, LOA e PPA; a licitação providencia o processo de compra pública, 

após a elaboração das fases anteriores, a qual, posteriormente é verificado pelo Controlador 

Interno. Na parte de execução contratual, O TCM exige a figura do Fiscal de Contrato. Assim, tem-

se as funções previamente definidas, bem como suas responsabilidades. 

 

3. ANÁLISE DO ROL DE DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO  

 

 Nesse caminhar de pensamento, o processo possui os seguintes documentos: Ofício do 

Secretário de Saúde186/2022 indicando a descrição dos plantões médicos, consultas, exames, 

procedimentos cirúrgicos e serviços de enfermagem e suas respectivas quantidades, além de 

justificativa e indicação da dotação orçamentária; Termo de Referência, indicando objeto, 

justificativa; forma de prestação de serviços; classificação dos serviços e da despesa; obrigações 

da contratada, da contratante; controle de execução dos serviços firmados pelo Secretário 

Municipal de Saúde; Despacho do Secretário de Administração encaminhando solicitação do 

Departamento de compras; Secretário de Saúde informa a intenção de registrar os preços dos 

serviços a serem prestados; Departamento de compras apresenta cotação de preço retirada do 

banco de preços; Cotação de preços informado pela empresa URSA SERVIÇO MÉDICO e 

empresa M.F. Lima Assistência -ME – Bendita; Empresa Medic Fácil;  mapa e resumo da cotação; 

Declaração de adequação orçamentária e financeira assinada pelo Secretário – Ordenador; 

Declaração de dotação orçamentária, assinada pelo Secretário- Ordenador; Autorização para 

proceder com a abertura do procedimento; Autorização concedida pela Prefeita Iara Braga; 

Portaria nº. 100/2022 de nomeação da CPL; Autuação do procedimento pela CPL; Minuta do 

Edital; Termo de Referência; Anexos; Modelo de proposta de preços; Declarações exigidas; Minuta 

do Contato; Despacho para emissão de Parecer da Assessoria Jurídica. 
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4. DA RESPONSABILIDADE DO PARECERISTA JURÍDICO 

 

 Nesse precedente, insta salientar que a confecção do presente instrumento é observado 

seu caráter opinativo (Art. 2º, §3º, da Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da 

Advocacia e da OAB), corroborando este entendimento pela liberdade administrativa do 

responsável, gestor/ordenador, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua 

conveniência e oportunidade. 

Assim, a licitação é um procedimento pelo o qual a Administração Pública busca 

selecionar a proposta mais vantajosa e verificar quem oferece melhores condições para a 

realização de obras, prestação de serviço ou fornecimento de produtos. (LACOMBE, 2009).  

O processo licitatório visa à oferta que será melhor ao interesse público, com economia 

dos recursos e mediante análise de custos e benefícios. Diante disso, Meirelles (2007, p. 26) 

leciona que a licitação conduz a um contrato, que objetiva uma obra, um serviço, uma alienação 

ou uma compra. É um convite ao particular para celebrar um pacto contratual com o poder público. 

Em regra, a competência para emissão de parecer é da Procuradoria do Município, mas 

também poderá ser emitido por advogado ocupante de cargo de provimento em comissão ou 

advogado especializado contratado.  

Segundo Di Pietro (2015), os advogados não desempenham apenas funções em litígios 

em nome das instituições, mas também oferecem consultoria em ações administrativas e na 

legalidade de contratos. Como consultores, os advogados públicos expressam opiniões legais, 

essa é a base do seu trabalho. 

Nesse sentido, o parecer funciona como um ato jurídico, que objetiva exprimir uma 

declaração de vontade, com base na lei para desempenhar funções administrativas na gestão do 

interesse coletivo. É através dos pareceres que a opinião ou conhecimento da Administração 

Pública sobre determinada situação fática ou jurídica é manifestada. (CUNHA JÚNIOR, 2015). 

Adiante, Meirelles (2010) considera que a opinião administrativa é apenas o desempenho 

técnico em um assunto que foi submetido à consideração e depende de atos decisórios para 

produzir efeitos, logo, a emissão de opinião não constitui ato administrativo, mas sim um ato que 

for por ele aprovado. 

De modo que a responsabilização do parecerista, tema já pacificado pelos tribunais 

superiores como expresso no julgado MS: 24631 do STF, diz o seguinte: 
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CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA 
PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR 
EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. 
SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do 
parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula 
ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela 
manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a 
autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à 
consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de 
forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; 
(iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, 
essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o 
administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, 
então, não decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo 
impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior 
hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato 
administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, 
mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito 
concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alargada 
relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha 
resultado dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, 
submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, 
não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu 
parecer de natureza meramente opinativa. Mandado de segurança deferido. 
(grifo nosso) 
(STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 31-01-2008 
PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ) 

 Salienta-se, que nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação os pareceres 

jurídicos não se revestem de caráter vinculante, porém opinativo, conforme dispõe o TCU no 

Acórdão n. 2.121/2010, Rel. Benjamin Zynler, in verbis: A compulsoriedade legal, no entanto, 

não alcança os atos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Em que pese esteja 

prevista, no art. 38, inciso IV, da Lei n. 8.666/93, a juntada oportuna ao processo 

administrativo de pareceres técnicos ou jurídicos emitidos, a LLC não exige 

expressamente que se submeta a matéria à apreciação e a aprovação dos assessores 

jurídicos, assim, apesar de bastante recomendável que a decisão pela dispensa ou pela 

inexigibilidade esteja respaldada em parecer jurídico, em não havendo exigência legal para 

a consulta, a manifestação do parecerista jurídico não se reveste de caráter vinculativo, 

mas opinativo”. 

Para finalizar essa temática, o TCU expressa no seu Acórdão nº 3530/2019 da 1ª Câmara 

com Min. Relator Bruno Dantas foi realizada seguinte análise:  

Relativamente à responsabilização de parecerista jurídico, esta 
Corte de Contas tem entendimento firmado no sentido de que esse 
profissional pode ser responsabilizado solidariamente com os 
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gestores por irregularidades ou prejuízos ao erário, nos casos de 
erro grosseiro ou atuação culposa, quando seu parecer for 
vinculativo. 

          Com isso, percebe-se que com o advento do artigo 28 da LINDB a responsabilidade do 

parecerista se torna positivada em nossa seara legal, visto que expressa a responsabilidade do 

servidor público/contratado que detém a função de emitir opinião técnica, desta forma a 

responsabilização sai do antro da obscuridade e passa a ser um critério de responsabilidade a ser 

seguida pelo advogado público.  

 Não somente, ressalta-se que o parecerista só será responsabilizado pelo parecer 

vinculante, vez que é o único que detém o caráter obrigatório a ser seguido para conclusão do ato. 

 Assim cabe a ressalva técnica que ao gestor público é livre a condução da Administração 

Pública, subordinando-se, contudo, às vertentes das normas de regência, em especial, os 

Princípios Constitucionais do Direito Administrativo. 

 

5. DA LEGITIMIDADE DE ESCOLHA DO PROCEDIMENTO – CREDENCIAMENTO – 

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 O processo em testilha é um procedimento administrativo que visa à contratação de 

empresas prestadoras de serviços da área médica especializada, bem como, consultas, exames, 

procedimentos cirúrgicos e enfermeiros, mediante requisitos estabelecidos previamente descritos 

no Termo de Referência do edital de convocação. 

 O procedimento escolhido para essa contratação é o CREDENCIAMENTO ou também 

denominado de Chamada Pública que significa: “O credenciamento é sistema por meio do qual 

a Administração Pública convoca todos os interessados em prestar serviços ou fornecer 

bens, para que, preenchendo os requisitos necessários, credenciem-se junto ao órgão ou 

entidade para executar o objeto quando convocados”.1 

 Nesta esteira, os ensinamentos de Jorge Ulisses Jacoby são: “Se a Administração 

convoca todos os profissionais de determinado setor, dispondo-se a contratar os que 

tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos estabelecidos, ela própria fixando o valor 

 
1 https://zenite.blog.br/afinal-o-que-e-

credenciamento/#:~:text=O%20credenciamento%20%C3%A9%20sistema%20por,executar%20o%20objeto%20quando%20conv
ocados. 
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que se dispõe a pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito sentido da palavra, 

inviabilizando a competição, uma vez que a todos foi assegurada à contratação.” 

 Marçal Justen Filho, diz que: O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de 

prestadores de serviços ou fornecedores. O credenciamento é ato pelo qual o sujeito obtém 

a inscrição de seu nome no referido cadastro. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 39-40) 

 De modo que, essa sistemática pressupõe a pluralidade de interessados e 

a indeterminação do número exato de prestadores suficientes para a adequada prestação do 

serviço e adequado atendimento do interesse público, de forma que quanto mais particulares 

tiverem interesse na execução do objeto, melhor será atendido o interesse público. 

 Assim, se não é possível limitar o número exato de contratados necessários, mas há a 

necessidade de contratar todos os interessados, não é possível estabelecer competição entre os 

interessados em contratar com a Administração Pública. Portanto, neste caso, a licitação é 

inexigível.  

 A inviabilidade de competição elimina a possibilidade de promover processo de licitação 

pública. Ora, um dos elementos indispensáveis para a imposição do dever de licitar é justamente 

a competitividade, o que no caso em testilha, não tem. 

 Tanto é assim que o caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93 estabelece que “É inexigível a 

licitação quando houver inviabilidade de competição”. 

 Logo, somente será legítimo promover chamamento público para credenciamento quando 

restar comprovada a inviabilidade de competição para a contratação do objeto pretendido. 

 Assim, confirmado que a demanda será melhor atendida pela contratação do maior 

número de interessados possível, será legítima a instauração do credenciamento, de modo que a 

escolha da modalidade pela CPL está dentro da legalidade. 

 Urge ressaltar que o sistema de credenciamento deve ser norteado pelos princípios 

elevados no caput do art. 37, da Constituição Federal, e nos termos da Lei 8.666/93 e suas 

alterações, devendo ser observados os requisitos apostos alhures, visando sempre o interesse 

público, requisito essencial a ser perseguido em todas as contratações, bem como, seu 

procedimento. 
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6. CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA É FAVORÁVEL À 

MODALIDADE ESCOLHIDA DE CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas prestadoras de 

serviços médicos e de enfermagem em regime plantonista, para realização de consultas 

especializadas, procedimentos cirúrgicos especializados e realização de exames médicos, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, cujo procedimento encontra 

respaldo na Lei 8.666/93, na forma de atender o interesse público com maior eficiência 

cadastrando empresas especializadas interessadas na prestação de serviços. 

   

É o Parecer desta Assessoria Jurídica, S.M.J. 

Eldorado do Carajás, 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

Roberta dos Santos Sfair 
  Assessora Jurídica 
   OAB-PA 21.144-A 
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