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CONSULTA. POSSIBILIDADE DE CONTRATACAO DE PESSOA
JURIDICA, ASSOCIACAO E/OU COOPERATIVA POR MEIO DE
CREDENCIAMENTO.

Nos presentes autos, o prefeito, FABIO GABRIEL DE AMORIM, consulta

a este Tribunal acerca da possibilidade de contratagao de Associagão, Cooperativa ou

empresa prestadora de servicos na area da satide, mediante procedimento de

credenciamento.

Constam das fls. 04/05 o parecer da assessoria juridica da autoridade

consulente.

Tanto a Auditoria de LicitagOes e Contratos desse TCM, atravês do

Parecer n° 03/2011, quanto o Ministario Pilblico de Contas (Parecer 459/11), tern o mesmo

entendimento sobre a matêria. Entendimento este que essa Relatoria coaduna e passa a

expor na seqUancia.

E o relatario.

Cumpre-se consignar, preliminarmente, que a consulta foi formulada por

parte legitima, devidamente instruida corn parecer juridico, em respeito ao art. 31, inc. I e

§1.° da Lei n.° 15.958/07 — LOTCM/GO.

Inicialmente, antes de adentrar ao cerne das indagagOes feitas pelo

Consulente, considera-se necessario tecer algumas breves consideracties conceituais

acerca do instituto do credencia
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0 credenciamento 6 urn sistema que viabiliza a contratacâo de todos os

particulares que atendam as condicOes estabelecidas pela Administracao para a prestagâo

de determinados servicos, quando o interesse pUblico impuser que a prestacao deles ocorra

por meio do major nUmero possivel de contratados. Os interessados nao competem entre si

para celebrar o contrato corn o Poder PUblico, bastando que atendam ao estabelecido pela

Administracâo para prestacáo dos servicos pretendidos.

Nesse sentido, mister se faz registrar a lick) do Prof. Celso Antonio

Bandeira de Mello

Alias, deve-se entender que o simples principio da igualdade de todos
perante a lei (art. 5° da CF), e, a fortiori, perante a Administragâo — obrigada a
agir corn 'impessoalidade', nos termos do art. 37, caput, da Lei Magna —
normalmente, impora tambem no caso das permissties de use exclusivo de
bem pOblico ou de qualquer outro ato ampliativo que se destine a investir
terceiros no desfrute de situacäo juridica especial a que mais de urn poderia
aspirar. Nesta Ultima hip6tese, quando as normas regentes da licitagao
forem induvidosamente inadaptadas ao caso, tera de existir, pelo
menos, algum procedimento capaz de assegurar tratamento impessoal,
que enseje iguais oportunidades a quantos desejem aceder a ela.

Como regra, as contrataceies sào precedidas de licitagao, a qual somente

viavel nas hipOteses em que ha relacâo de exclusâo, ou seja, quando a Administracao

escolhe apenas urn executor ou determinado niimero de executores para atender o

interesse pUblico, entre os varios interessados.

Por isso, quando o interesse pUblico, ao inves de determinar a escolha de

apenas urn ou alguns contratados, impuser a contratagão de todos os interessados, em

igualdade de condicties, nao havers relagão de exclusâo entre eles, tornando-se inviavel a

competicao e, por conseguinte, a licitacào.

Ainda sobre o assunto, leciona Joel de Menezes Niebuhr:

A licitacâo pUblica serve para regrar a disputa de urn contrato; se todos sac)
contratados, nao ha o que se disputar, inviavel e a competicao e, por
corolario, esta-se diante de mais urn caso de inexigibilidade, quer queira ou

nao o legislador.
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Portanto, o credenciamento retrata essa hipOtese de inexigibilidade de

licitacão em que todos sao contratados, podendo ser adotado corn base no art. 25, caput, da

Lei n° 8.666/93.

Outrossim, alèm dos casos especiais contidos no art. 25 da Lei n°

8.666/93, outras situacOes podem caracterizar inexigibilidade de licitacao, desde que

configurada a inviabilidade de competicao, devendo, nessas demais hip6teses, como é o

caso do credenciamento, a contratacão direta ser firmada corn base no art. 25, caput, da Lei

n° 8.666/93.

Ademais, ao elaborar o regulamento para a utilizagão do credenciamento,

a Administragao PUblica devera agir corn a maxima cautela, visto que não existem normas

especificas para esse instituto, a exemplo do que ocorre nos casos de licitacão. Destarte, o

administrador devera guiar-se pelos principios norteadores da fungão administrativa, tais

como, legalidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa e

demais que lhe forem correlatos.

0000j

Forgoso se faz observar que o credenciamento tem por finalidade atender

duas situacOes ou solucionar dois problemas: a) quando o interesse pUblico enseja o

oferecimento do objeto pretendido pela Administragao a uma pluralidade de prestadores; b)

quando a pluralidade de prestadores impOe a necessidade de tratamento ison6mico em

razão da limitagâo quantitativa do objeto.

Logo, o que a vedado a utilizar o credenciamento nas situacOes em que a

licitagão a perfeitamente possivel e exigida.

0 que se deve ter em mente é que o sistema de credenciamento tem

aplicacâo restrita e deve ser adotado apenas nos casos em que a contratacao do major

nUmero possivel de particulares seja indispensavel ao adequado atendimento do interesse

pilblico em questa°. Joel de Menezes Niebuhr ilustra bem essa situagão:

Nä° deve haver limites para o credenciamento, mero maximo de
credenciados. Por exemplo, se a Adminis^f cãoqu r contratar cinco
laboraterios	 "zar servicos medic	 que fa	 itacão e contrate
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os cinco mais bem classificados. Agora, se a Administracäo quer contratar
todos os laboratOrios existences, entâo sim cabe o credenciamento,
realizado por meio de inexigibilidade de licitacâo pUblica.

Corn base nessas premissas iniciais, parece-me que quando o Municipio

realize um concurso pUblico, limitando o nUmero de vagas oferecidas e esse preenchimento

não se concretiza por motivos alheios a vontade do gestor, a prestacão dos servicos

correspondentes poderia, em tese, ser licitada.

N5o obstante, entendo que a decisão de contratar tais servicos via

credenciamento 6 de natureza administrativa/gerencial, cabendo ao ordenador de despesas

verificar, em cada caso, a sua viabilidade ou n5o, bem como os seus pros e contras, dal

porque n5o vejo como considerá-la, a priori, irregular, mesmo que adotada apOs a

realizac5o de concurso pUblico.

Quanto a possibilidade de contratacào de pessoa fisica ou juridica, o

Municipio possui a faculdade de contar corn a participag5o de terceiros na prestag5o dos

servicos de sarlde. Essa podera ser prestada por urn particular ou por ente organizado sob a

forma de Cooperativa, Associagao, empresa prestadora de servicos, ou n5o, pois o Brasil

nä° adotou o principio do exclusivismo, podendo qualquer urn deles ser contratado, desde

que precedido de processo licitatOrio, caso a competicao seja viavel.

Porem, cabe ressaltar que somente sera licita a contratag5o de pessoa

fisica quando näo haja relag5o de subordinac5o, pois caso contrario ter-se-ia a

caracterizacão de relacào empregaticia, para a qual seria necesseria a aprovacao previa em

concurso pUblico.

No que diz respeito ao não preenchimento de vagas por meio de concurso

pUblico, este ocorre, corn frequencia, devido ao valor da remuneracão do cargo pUblico ser

bastante inferior ao do contratado por credenciamento. Logo, interessante seria a criagäo de

Plano de Cargos e Salarios, bem como de incentivos a permanencia, produtividade e

qualificacão na carreira.
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Desta forma, conclui-se que e possivel contratar Pessoa Fisica ou Juridica,

Associagao e/ou Cooperativa, mediante credenciamento, desde que nao esteja

caracterizada a subordinacâo hierarquica. Em suma, mesmo que frustrado o preenchimento

de vagas de cargos medicos apOs a realizagâo de concurso pUblico, os servicos

correspondentes podem ser contratados com terceiros, desde que precedido de licitacão ou,

se for o caso, pela via do credenciamento (inexigibilidade).

Pelo Exposto,

ACORDA

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,

pelos membros de seu Colegiado, em resposta ao consulente, manifestar os entendimento

de que a possivel contratar Pessoa Fisica ou Juridica, Associagao e/ou Cooperativa, para

prestagao de servicos de saide, mediante credenciamento, desde que nao esteja

caracterizada a subordinagao hierarquica.

A SUPERINTENDENCIA DE SECRETARIA, para as providencias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos 1 0 FEV 21-'1

R

Presidente: Cons. Walter Rodrigues Relator: Cons. Subst. sICO Jose Ra os
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