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Porto Alegre, 06 de janeiro de 2022. 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

A Comissão Especial de Licitações, comunica aos participantes do Credenciamento nº 
0011/21 - CREDENCIAMENTO de PRESTADORES DE SERVIÇOS para atuação junto às 
atividades previstas no Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 12/2021 firmado 
entre o Ministério da Saúde (MS) e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
visando “Apoiar as Ações de Gestão de Tecnologia em Saúde do SUS”, processo FNS nº 
25000.096.193/2021-50, as respostas aos questionamentos formulados: 
 
Questionamento: Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o CREDENCIAMENTO de 
PRESTADORES DE SERVIÇOS para atuação junto às atividades previstas no Termo de 
Execução Descentralizada (TED) nº 12/2021 firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e o 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) visando “Apoiar as Ações de Gestão de 
Tecnologia em Saúde do SUS”, processo FNS nº 25000.096.193/2021-50. Tendo em vista que 
sou professor do corpo clínico do HCPA e coordenador da COMEDI, gostaria de saber se 
posso me credenciar. " 

Resposta: A consulta deve ser respondida com supedâneo no princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, segundo o qual a Administração, ao instaurar o processo, 

determina todas as condições e normas básicas de condução procedimental, através de 

um instrumento convocatório (edital), as quais vinculam a autoridade e os participantes 

interessados na contratação (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. Marçal Justen Filho. 17ª Ed. Ed. Revista dos Tribunais. 2016). 

  

Assim, diante da regra contida no item 3.2 do edital, segundo a qual “não poderão 

participar deste credenciamento, profissionais que apresentem impedimentos por ser 

empregado ou vinculado ao HCPA, ou servidores vinculados ao demandante dos 

serviços (MS) ou da concedente do crédito orçamentário e recurso financeiro (FNS)”, e 

considerando que a Administração não pode descumprir normas e condições do edital, 

ao qual se acha estritamente vinculada, decidimos pelo impedimento do candidato 

interessado no edital de credenciamento em epígrafe. 

 

Atenciosamente, 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 
 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 


