
 

 

 

ESCLARECIMENTO Nº 03 - Chamada Pública nº 04/2023 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás - CAU/GO, instituída pela Portaria nº 31, de 30 de junho de 2022, 

em consideração à Chamada Pública nº 05/2022 que visa o credenciamento de empresas 

devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para atuar como 

Administradora de Benefícios para a disponibilização de Planos Privados de Assistência 

à Saúde Suplementar aos arquitetos e urbanistas do estado de Goiás, esclarece: 

 

1) Questionamento: “O item 6.3.3. do Edital prevê a possibilidade de apresentação de 

declaração contendo relação de compromissos assumidos, todavia, como o objeto do 

Edital é o credenciamento de Administradora de Benefícios, cuja atuação ocorre na 

estipulação de contratos na forma do artigo 5º da Resolução Normativa nº 515/22 da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar, é certo que não há compromissos financeiros 

assumidos nessa modalidade de atuação, considerando a volatilidade do faturamento 

mensal de acordo com a quantidade de beneficiários vinculados ao contrato no mês de 

apuração. Dessa forma, como o objetivo do item em questão é estabelecer uma garantia, 

apesar de se tratar de um chamamento público onde inexiste dotação orçamentária, está 

correto o nosso entendimento que a declaração deste item poderá ser substituída pela 

comprovação de suficiência de Ativos Garantidores na forma da RN 514 da ANS, e 

Capital Regulatório na forma da antiga RN 526/22 e atual RN 569/22 da ANS, 

considerando que essas são as garantias exigidas de uma Administradora de Benefícios 

pela Agência Reguladora do mercado?” 

 

Resposta: O credenciamento se revela como um sistema que 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. Logo, não é possível limitar o número exato de contratados 

necessários, não é possível estabelecer competição entre estes.  Trata-se, pois, de hipótese 

de inexigibilidade de licitação (art. 25, caput da Lei nº 8.666/93), na medida em que 

desnecessária a competição entre os potenciais interessados. 

Seguindo essa linha, é necessário, pois, que a contratação direta por inexigibilidade de 



 

 

 

licitação siga as formalidades da legislação nacional para que o instrumento seja 

formalizado, em especial o art. 37, inciso XXI, da CF/88 e das disposições da Lei nº 

8.666/1993. 

Assim, não há recomendação jurídica que balize o abandono das exigências de habilitação 

colocadas no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2023 pela entidade condutora 

da seleção. A comprovação da qualificação econômica-financeira da empresa tem o 

objetivo de garantir ao órgão licitante que os serviços serão fornecidos, já que a empresa 

credenciada deverá estar apta a cumprir com o contrato. 

Ainda, o rol de documentos destinados à habilitação dos participantes, conforme previsto 

nos artigos 27 a 31, da lei nº 8.666/1993 é taxativo, o que fica evidenciado pelo emprego 

do legislador dos termos ‘exclusivamente’ (art. 27, caput, lei nº 8.666/1993) e ‘limitar-

se-á’ (art. 30, caput e 31, caput, da lei nº 8.666/1993). Logo, é condição necessária e que 

deve ser obedecida pelas empresas interessadas, sob pena de não respeitarem a vinculação 

ao instrumento convocatório. 

De maneira análoga, o TCU já se manifestou: 

 

[...] A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica e a 

capacidade econômico-financeira das licitantes, não é apenas uma faculdade, 

mas um dever da Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz 

de assegurar que a empresa contratada estará apta a fornecer os bens ou 

serviços pactuados. (Acórdão 891/2018 – TCU-Plenário, Representação, 

Relator Ministro José Múcio Monteiro). 

 

Ademais, conforme apregoa a lei nº 8.666/93, aplicável ao presente certame inclusive por 

expressa definição editalícia (preâmbulo do edital), a documentação relativa à 

qualificação econômico-financeira será limitada à “demonstração da capacidade 

financeira do licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja 

adjudicado o contrato” (art. 31, § 1º), sendo esta a intenção assumida pela entidade 

condutora do chamamento ao requerer esse requisito para credenciamento. 

Deste modo, a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira da possível 
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credenciada deverá obedecer aos requisitos previstos no item 6.3 e seus subitens, do 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2023. 

 

2) Questionamento: “Alternativamente ao questionado no item 1, está correto o nosso 

entendimento que a declaração do item 6.3.3. poderá ser substituída pela comprovação 

de patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação?” 

Resposta: Conforme destacado em resposta ao primeiro questionamento, e em respeito 

ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da 

legalidade, a comprovação da Qualificação Econômico-Financeira da possível 

credenciada deverá seguir o item 6.3 e seus subitens, do EDITAL DE CHAMADA 

PÚBLICA Nº 04/2023. 

 

 

 

 

Goiânia, 22 de março de 2023. 

 

 

 

Guilherme Vieira Cipriano 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CAU/GO 
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