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PARECER JURÍDICO  

 

REF.: CREDENCIAMENTO/INEXIGIBILIDADE DE 

EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS 

FLUVIAIS NO TRANSPORTE DE PESSOAS, NA CLASSE 

ECONÔMICA, PARA ATENDER A PREFEITURA, AS 

SECRETARAIS E FUNDOS MUNICIPAIS DO 

MUNICIPIO DE PRAINHA. POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. 

LICITUDE DE ACORDO COM A LEI 8.666. 

RELATÓRIO: 

A Prefeitura Municipal de Prainha, e secretarias municipais 

deflagrou processo de Inexigibilidade de licitação para a contratação de 

empresas para fornecimento de passagens fluviais no transporte de pessoas, 

na classe econômica, para atender a prefeitura, as secretarias e fundos 

municipais. 

E, para a verificação da legalidade e regularidade desta 

contratação, antes da sua homologação e finalização a presidente da CPL 

solicitou o parecer desta procuradoria jurídica. 

É o relatório, passamos a OPINAR. 

PARECER: 

A Prefeitura Municipal de Prainha, e secretarias municipais 

deflagrou processo de Inexigibilidade de licitação para a contratação de 

empresas para fornecimento de passagens fluviais no transporte de pessoas, 

na classe econômica, para atender a prefeitura, as secretarias e fundos 

municipais. 

De logo, podemos notar que o processo está assinado e 

numerado, o serviço objeto da licitação foi devidamente demonstrado com a 

instauração do processo, na respectiva solicitação de abertura e da mesma 

forma detalhado, atendendo a exigência do Art. 14 da lei 8.666/93. 
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A contratação das empresas em questão se justificam pela 

necessidade da Prefeitura e Secretarias municipais em atenderem suas 

demandas em transportarem pessoas para outros municípios. 

O Art. 25, caput, da Lei Federal 8.666/93 prevê que a licitação poderá 

ser inexigível em caso de inviabilidade de competição. É o que podemos 

notar na leitura do dispositivo legal citado abaixo: 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 

competição, em especial: 

Nota-se claramente nos autos que a justificativa apresentada para a 

contratação de empresas para transporte de pessoas e emissão de passagens 

fluviais objetos do referido processo, são de fato claras e comprovam a 

ausência de competitividade, tendo em vista se tratar de serviços essenciais e 

indispensáveis para o Município, sendo o mais adequado à plena satisfação 

do objeto do contrato, e também observando preços e condições 

compatíveis com as praticadas no ramo de atividade. 

A respeito, oportuno transcrever a lição de Marçal Justen Filho, 

quando ressalta que as hipóteses de ausência de objetividade na seleção do 

objeto previstas no Art. 25 da Lei 8.666/93, vejamos:  

Existência de diferentes alternativas, mas a natureza 

personalíssima da atuação do particular impede 

julgamento objetivo. É impossível definir com precisão 

uma relação custo-benefício. Ainda que seja possível 

determinar o custo, os benefícios que serão usufruídos 

pela administração são relativamente imponderáveis. 

Quando não houver critério objetivo de julgamento, a competição 

perde o sentido. 

Em suma, para a contratação de transporte de passageiros e emissão 

de passagens fluviais, nas situações de ausência de competição, não precisa 

a Administração realizar licitação, pois todos os interessados aptos serão 

aproveitados.  
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Tal situação, configura-se inexigibilidade de licitação, amparada no 

art. 25 da Lei n° 8.666/93, considerando-se as peculiaridades de que se reveste 

o procedimento – ausência de exclusividade e cunho não competitivo da 

seleção. Todavia, tal situação deve ser objetivamente evidenciada e 

comprovada de modo inquestionável pela autoridade competente. 

Vale destacar ainda que vários tribunais já discutiram a respeito do 

caso em questão, foi o caso do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul 

quando da analise do processo n° 122-02.00/05-8 da Prefeitura Municipal de 

Lajeado, tendo resolvido tal situação através da Informação n° 002/2005 que 

assim dispõe: 

“(...) a doutrina e a jurisprudência revelam constituir a 

figura do credenciamento matéria escassa e, como 

assinalou, também, o TCU, „não está prevista 

expressamente na Lei n° 8.666/93‟. Assim, na linha 

consignada no subitem 1.8 da presente informação e 

baseado no exposto no citado Parecer n°57/95, por ser a 

figura do credenciamento „negócio jurídico contratual, 

seguindo o princípio geral da atipicidade que vigora 

neste campo do direito‟ devem ser aplicadas à mesma 

as normas da Lei n° 8.666/93, em especial no que tange 

ao edital, às cláusulas necessárias (art. 57), à habilitação, 

e a outros aspectos julgados igualmente 

fundamentais(...). 

“E aqui aditamos a necessária observância por parte da 

Administração em exigir dos futuros credenciados toda a 

documentação a que aludem os artigos 28 e 29, ambos 

da Lei Federal n° 8.666/93 e, conforme o caso, também 

aqueles documentos previstos nos artigos 30, 31 e 33, e 

tudo na forma do art. 32, todos do mencionado Diploma 

Federal, sem prejuízo da obediência ao edital do 

credenciamento a ser veiculado, o qual, é claro, não 

poderá contrariar o aludido Estatuto Licitatório. Neste 

passo e no particular dos serviços médicos assistenciais a 
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serem contratados (...), entendemos, nos termos até aqui 

expostos, que as manifestações trazidas à colação são 

unânimes na contratação através do sistema de 

credenciamento por ‘inexigibilidade de licitação’( art. 25, 

caput, da Lei n° 8.666/93), somente na hipótese ‘em que 

se configure a inviabilidade de competição’, devendo 

tal situação ser „objetivamente evidenciada e 

comprovada de modo inquestionável‟ pela autoridade 

competente. Todavia, no particular, ratificamos as 

considerações deste Tribunal quanto às excessões à 

regra da licitação, expedidas no (...) presente estudo.” 

Grifou-se. 

 Após corroborar o entendimento doutrinário segundo o qual o 

credenciamento pode ser entendido como “a permissão de execução de 

serviços, caracterizada pela unilateralidade, discricionariedade e 

precariedade”, registrou o Tribunal de Contas da União que o sistema de 

credenciamento atende aos princípios norteadores da licitação. 

 Tal entendimento é adotado pelo TCU conforme TC-008.797/95-5 – 

Projeto de Resolução Relativamente à Assistência Médica.  

 Neste estudo interno, o eminente Ministro Homero Santos advoga a 

inexigibilidade da licitação e a realização de um processo público de 

contratação muito semelhante ao aqui proposto. In verbis:                           

1 – dar ampla divulgação, mediante aviso publicado no 

Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação 

local, podendo a Administração utilizar-se 

suplementarmente e a qualquer tempo, com vistas a 

ampliar o universo dos credenciados, de convites a 

interessados do ramo que gozem de boa reputação 

profissional 

2 – fixar os critérios e exigências mínimas para que os 

interessados possam credenciar-se, de modo que os 

profissionais, clínicas e laboratórios que vierem a ser 
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credenciados tenham, de fato, condições de prestar um 

bom atendimento, sem que isso signifique restrição 

indevida ao credenciamento; 

3 – fixar, de forma criteriosa, tabela de preços que 

remunerará os diversos itens de serviços médicos e 

laboratoriais, e os critérios de reajustamento, bem assim 

as condições e prazos para o pagamento dos serviços 

faturados; 

4 – consignar vedação expressa do pagamento de 

qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada, ou do 

cometimento a terceiros (associação de servidores, p. 

ex), da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou 

intermediação do pagamento dos serviços prestados. 

5 –estabelecer as hipóteses de descredenciamento, de 

forma que os credenciados que não estejam cumprindo 

as regras e condições fixadas para o atendimento, sejam 

imediatamente excluídos do rol de credenciados; 

6 – permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de 

qualquer interessado, pessoa física ou jurídica, que 

preencha as condições mínimas exigidas; 

7 – prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a 

qualquer tempo, pelo credenciado, bastando que 

notifique ao TCU, com antecedência fixada no termo; 

8 – possibilitar que os usuários denunciem qualquer 

irregularidade verificada na prestação dos serviços e/ou 

no faturamento; e  

9 – fixar as regras que devem ser observadas pelos 

credenciados no atendimento (como p. ex. Proibição de 

que o credenciado exija que o usuário assine fatura ou 

guia de atendimento em brando) 

Este estudo do Tribunal de Contas da União serviu de 

base para várias decisões desse tribunal, entre as quais 

podem se citar: Decisão 104/1995, Decisão 656/1995, 



 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 04.860.854/0001-07 

 

 
End. PA 419, Prainha /Jatuarana, Km 01 - Bairro Jardim Planalto - CEP 68.130-000 – Prainha/PA 

E-mail: licitaprh@gmail.com – contatos: Fone (93) 3534-1266 
 

Decisão 324/2000, Decisão 1027/2000, Decisão 112/1997, 

Decisão 98/2000, Decisão 324/1998. 

 Portanto, encontra-se fortemente consolidado junto ao Tribunal de 

Contas da União o entendimento de que o sistema de credenciamento por 

inexigibilidade de licitação conforme disposto no caput do art. 25, da Lei nº 

8.666/93, é um procedimento lícito, mas somente o é na hipótese em que se 

configure a inviabilidade de competição, como é o caso discutido ao norte.  

 Observamos ainda que o presente edital preenche todos os requisitos 

constantes no art. 55 da lei 8.666/93, bem como o termo de credenciamento 

anexo. 

Ante todo o exposto, OPINO, pelo processamento do presente 

certame, por está de acordo com os requisitos legais exigidos. 

É o parecer. 

Prainha/Pa., 01 de março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Gabriel Souza 

Assessor Jurídico 

OAB/PA nº  22.684 
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