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EXAME 
 
Trata-se da análise do Edital de Chamada Pública para seleção e credenciamento de 
pessoas jurídicas, visando contratação de empresa privada prestadora de serviços 
laboratorial para moldagem, produção e instalação de prótese dentária para 
atendimento das necessidades do programa de saúde bucal do município de tucumã, 
requerido pela Secretária Municipal de Saúde. Para tal, encontramos justificativa 
formal e o estabelecimento de critérios para efetivação deste tipo de Certame. Este é o 
breve relatório. 
  
DA JUSITIFICATIVA 
 
 Ressalte-se que a justificativa apresentada, relata a necessidade do serviço a 
ser contratado, o que pela sua natureza já dispensa maiores ilações. Restando os 
motivos apresentados, mais que robustos e substanciais no entendimento desta 
assessoria. 
 
 

2.2.1. O procedimento administrativo a ser realizado tem como finalidade atender o 

Programa Brasil Sorridente do Município de Tucumã-PA, através do Credenciamento 

de Pessoa Jurídica Especializada em Prestar Serviços Laboratoriais para moldagem, 

produção e instalação de prótese dentária, para atender aos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS) residentes no município de Tucumã e demais municípios 

pactuados da Região. Trata-se de serviço de natureza continuada.  

2.2.2. Dessa forma, o objetivo principal é dar fiel cumprimento ao programa do 

Ministério da Saúde, bem como atender a fila de espera dos usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS e ampliar o acesso da população às ações de promoção, 

prevenção e recuperação da saúde bucal, de tal modo a contribuir para a melhoria dos 

indicadores de saúde bucal no Município de Tucumã-PA. 

2.2.3. A Política Nacional de Saúde Bucal – “Brasil Sorridente”, tem promovido a 

reorganização das práticas e da rede de Atenção à Saúde, ampliação e qualificação 

do acesso aos serviços de Atenção Primária em Saúde Bucal, principalmente por meio 

das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família, e da Atenção 

Especializada em Saúde Bucal, através da implantação dos Laboratórios Regionais de 

Prótese Dentária (LRPD), pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS) - Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. 

 



2.2.4. Os LRPD visam suprir uma grande necessidade da população brasileira, que é 

a reabilitação oral protética. Até 2003, nenhuma política de saúde pública havia 

proporcionado esse tipo de atendimento, porém, com a criação do Brasil Sorridente, a 

reabilitação protética passou a ser uma das principais metas da Política Nacional de 

Atenção à Saúde Bucal. A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, 

visando ampliar o número de Laboratórios e a oferta de próteses dentárias, aumenta o 

repasse financeiro federal para este fim.  

2.2.5. O Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem 

adotando estratégias no sentido de ampliar, qualificar e ordenar a rede de serviços de 

saúde de básica. Ocorre que se faz necessário complementar os serviços por meio de 

prestador privado, para garantir o atendimento à população usuária dos serviços de 

saúde, nos termos da Portaria GM nº 1.034 de 05 de maio de 2010, que dispõe sobre 

a participação complementar das instituições privadas com ou sem fins lucrativos de 

assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e Portaria de Consolidação 

nº 2 de 28 de setembro de 2017, de Consolidação das normas sobre as políticas 

nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde. Considerando a Portaria GM/MS nº 

1.606, de 11 de setembro de 2001, que trata sobre tabela diferenciada para 

remuneração de serviços de saúde. 

2.2.6. Quanto à contratação de terceiros para execução dos serviços ora a serem 

contratados, cumpre informar que se trata da execução de serviços, para os quais a 

Secretaria Municipal de Saúde de Tucumã-PA, não dispõe de quadro suficiente de 

profissionais para execução direta, sendo usual, a execução de forma indireta 

mediante contratação de empresa especializada.  

2.2.7. Para a apuração dos serviços demandados, foi realizado medição para obter a 

demanda estimada, bem como o detalhamento das características dos serviços, de 

forma a adequar às necessidades da Administração observando o menor custo-

benefício. 

2.2.8.  Quanto ao valor estimado, esclareça-se que foi considerado o repasse do 

Programa “Brasil Sorridente”, insuficiente para o fim colimado e que para seu 

funcionamento regular, vem sendo complementado pelo Executivo Municipal desde o 

ano de 2021. Exercício financeiro que foi adotado como referência de gasto e 

consumo mensal, sendo que o valor correspondente à Prótese Dentaria Total Maxilar 

e Prótese Dentaria Total Mandibular era de originariamente de R$ 358,00 enquanto 

que a Prótese Dentaria Parcial Mandibular Removível e Prótese Dentaria Parcial  

Maxilar Removível, era de R$ 368,00, que foram complementados pelo município em 

consonância com IPCA dos últimos 12 meses, na ordem de 7,17%. O que culminou no 

valor final de R$ 383,67 para Prótese Dentaria Total Maxilar e Prótese Dentaria Total 

Mandibular e R$ 394,38 para Prótese Dentaria Parcial Mandibular Removível e 

Prótese Dentaria Parcial  Maxilar Removível. 

  
DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO e JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO  
 

Cumpre salientar de antemão que inexiste no ordenamento jurídico pátrio lei 
específica que trate sobre o sistema do credenciamento.  

 



A figura do credenciamento é, em verdade, um mecanismo para se efetivar 
uma contratação por inexigibilidade. Portanto, a base legal do credenciamento é 
justamente o art. 25, caput, da Lei 8666/93. 

  
O processo ora em análise é um procedimento administrativo que visa à 

contratação de serviços laboratoriais para moldagem, produção e instalação de 
prótese dentária, mediante requisitos estabelecidos previamente no edital de 
convocação. Assim, por tratar-se de participação de forma complementar de 
instituições privadas para assistência à saúde no âmbito do SUS, o procedimento é 
regulamentado também pela Lei nº 8.080/90 e pela Portaria Ministerial nº 1.034/10 – 
GM/MS e consiste o mesmo, numa forma de contratação direta adotada pela 
Administração Pública.  
 
Lei nº 8.080/90  
 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).  
§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em caráter complementar.  

 
Portaria Ministerial nº 1.034/10 – GM/MS  
 

Art. 1º Dispor sobre a participação de forma complementar das 
instituições privadas de assistência à saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS.  
Art. 2º Quando as disponibilidades forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o gestor estadual ou municipal poderá 
complementar a oferta com serviços privados de assistência à 
saúde, desde que:  
I - comprovada a necessidade de complementação dos 
serviços públicos de saúde; e  
II - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos 
de saúde.  
§ 1º A complementação dos serviços deverá observar aos 
princípios e as diretrizes do SUS, em especial, a 
regionalização, a pactuação, a programação, os parâmetros de 
cobertura assistencial e a universalidade do acesso.  
Segundo dispõe as legislações acima citadas, poderá o gestor 
municipal, desde que observados os princípios e as diretrizes 
do SUS, recorrer a instituições caso haja necessidade de 
complementação e a impossibilidade de ampliação dos 
serviços públicos de saúde.  

 
No caso em análise, a necessidade da contratação dos serviços foi justificada 

pela rede de Saúde do Município, para atendimento de política nacional de saúde 
bucal. 

 
Importante registrar que a modalidade de chamada pública, não vislumbra a 

escolha da proposta mais vantajosa e ou do proponente mais qualificado. Não se trata 
de “competição”, mas sim de meio para habilitação dos interessados, obviamente com 
a qualificação e idoneidade exigida em lei, para fins de cumprimento do objeto em 
concordância com as diretrizes e valores unitários da contratação, estabelecidos 



conforme critério do município, levando em consideração cotações realizadas com 
empresas do seguimento. 

No mais, vislumbra-se que as demais exigências no tocante ao tipo de certame 
escolhido, encontram-se presentes.  

Portanto, considerando que o caso ora em análise, encontra-se perfeitamente 
adequado à lei. Bem como, toda a documentação e trâmites necessários foram 
observados, pelo que OPINAMOS PELA REGULARIDADE desta chamada pública. 
São os termos. 
 

Tucumã-PA, 29 de novembro de 2022. 

 

Assessoria Jurídica 
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