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ESTÂDO DO PARÁNÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VtTóRIA
Rua Dr. Cruz tlachado, 2OS - 3'ê 4" Pavimentos
Fonei 42-3521-120O
cNPJ 75,967.760 / OOOL-7 L
Site Ofi ciah www,uniaodavitoria.pr.gov.br

PÀRECER N'53/2022

De: Departamento Jurídico

Pâra: Departamento de Licitações

O presente expediente chega a este Departamento Jurídico para pedido de análise

e parecer acerca de possível Chamamento Público para Credenciamento n'001/2022 que visa o

credenciamento de pessoas fisicas, sendo profissionais autônomos, para prestação de serviço de

instrutor de música com domínio em instrumentos diversos.

O Chamamento dos profissionais tem como finalidade ministrar aulas aos alunos

da rede municipal de ensino buscando aplicar práticas voltadas ao fazer musical e desenvolvimento

das habilidades, promovendo o conhecimento e coordenação.

E o relatório.

Preliminarmente, impõe-se mencionar que por se tratar de parecer facultativo.

meramente opinativo, a presente manifestação levará em conta apenas a viabilidade jurídica da

pretensão apresentada, mediante apreciação dos elementos juntados até este momento.

Trata-se de edital de chamamento público para credenciamento de profissionais da

área de música interessados em lecionar na Secretaria Municipal de cultura, neste Município.
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Art. 25.
especial

Li

Como regra, a Constituição Federal impõe que a Administração Pública somente

pode contratar obras, serviços, compras e alienações por meio de licitação. O inciso XXI prevê que

a lei poderá especificar casos em que a administração poderá contratar sem licitação.l

A lei 8.666/93 prevê três grupos em que poderá haver a contratação sem licitar.

Trata-se das chamadas licitações dispensadas (art. l7), dispensáveis (aÍr.24) e inexigível (art. 25).

Acerca da inexigibilidade, o artigo 25, em um rol meramente exemplificativo,

prevê o seguinte:

E inexigível a licitação quando houveí inviabilidade de compêtição, em

I - para aquisiÇão de materiais, equipamêntos, ou gêneros que só possam ser
fornêcidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusavo, vedada a
prêferência de marca, devendo a comprovaçáo de exclusividade ser Íeita através
de atestado fornecido pêlo órgão de registro do comércio do local em que se
Éalizatia a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, FedeÍação ou
Confederaçáo PatÍonal, ou, ainda, pêlas entidades equivalentes:

ll - paÍa a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 dêsta Lei, de
natureza singular, com proÍissionais ou empresas de notória especializaçáo,
vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação,

lll - para contrataÇáo de proÍissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
através de empÍesário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública.

I Art. 37. A adminis[ação pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:

t...1
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serâo contatados
mediante processo de licitaçâo pública que assegure igualdade de condiçôes a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condiçôes efetivas da proposta, nos termos da Iei, o qual somente
permitiná as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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Como afirmado anteÍiormente, os incisos do artigo 25 são meramente

exemplificativos. Uma hipótese de inexigibilidade de licitação que não consta nos incisos é o

chamado credenciamento.

Acerca do credenciamento "a Administração aceita como colaborador todos

aqueles que, atendendo as motivadas exigências públicas, manifestem interesse em firmar contrato

ou acordo administrativo." (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Leis de Licitações Públicas

comentadas. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 348).

Em suma, o credenciamento é um procedimento no qual a Administração Pública

anuncia que precisa de pessoas para prestarem algum serviço e que irá contratar os que se

enquadrarem nas qualificações que ela exigir. Após o chamamento, os interessados podem se

habilitar para serem contratados.

E considerado uma inexigibilidade porque não haverá competição entre os

interessados, todos os interessados que preencham os requisitos serão considerados credenciados e

poderão serem contratos.

Assim leciona a doutrina:

"Outra hipótese de inexigibilidade de licitação pública, que é cada vez mais frequente,
relaciona-se ao denominado credenciamento, porquanto todos os Interessados em contratar
com a Administração Pública são efetivamente contratados, sem que haja relação de
exclusão. Como todos os interessados são contratados, não há que se competir por nada,
forçando-se reconhecer, por dedução, a inviabilidade de competição e a inexigibilidade de
licitação pública.

t...1

Seguindo essa linha de raciocinio, nas hipóteses em que o interesse público demanda
contatar todos os possíveis interessados, todos em igualdade de condições, não há que se

cogitar de licitação pública, porque não há competição, nâo há disputa.
Em apertadíssima síntese: a licitaçâo pública serve para regrar a disputa de um contrato; se

todos são contratados, não há o que se disputar, inviável é a Çompetição e, por corolário,
está-se diante de mais um caso de inexigibilidade, quer queira ou não queira o legislador."
(Licitação Pública e Contato Administrativo. 4a ed., Belo Horizonte: Fórum, 201 5, p. I 19).
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Apesar de não estar previsto em lei, a doutrina e ajurisprudência admitem. Segundo

o Tribunal de Contas da União, "a despeito da ausência de expressa previsão legal

do credenciamento dentre os casos de inexigibilidade de licitação previstos na Lei 8.66611993, nada

impede que a instituição contratante lance mão de tal procedimento e efetue a contratação direta entre

diversos fornecedores previamente cadastrados que satisfaçam os requisitos estabelecidos pela

Administração. Para tanto, deve-se demonstrar, fundamentalmente, a inviabilidade de competição, a

justificativa do preço e a igualdade de oportunidade a todos os que tiverem interesse em fornecer o

bem ou serviço desejados. (Acórdão 768/2013-Plenário, Relator: Ministro-substituro Marcos

Bemquerer)"

Ainda, o Tribunal de Contas prescreve que devem ser observados os seguintes

pontos:

l. contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições

fixadas pela Administração, não havendo relação de exclusão;

2. garantia de igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a

contratar com a Administração, pelo preço por ela definido;

3. demonstração inequívoca de que as necessidades da Administração somente

poderão ser atendidas dessa forma. (Acórdão 2504/20,t7).

Ocorre que, o presente edital de credenciamento possui uma peculiaridade: prevê

um critério de pontuação, no qual os profissionais que se inscreverem vão ser avaliados e organizados

segundo uma ordem de classifrcação (fls. 5 e 6).

Neste ponto, em caso análogo, o Tribunal de Contas da União já decidiu que é

ilegal o estabelecimento de critérios de classificação para escolha de escritórios de advocacia por

entidade da Administração em credenciamento. (Acórdão 40glZOIZ).
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Por ser o credenciamento uma espécie de inexigibilidade de licitação pelo fato de

não ser possível, em tese, a competição entre os interessados. tem-se que os critérios de pontuação

entre os interessados é contrário a natureza do credenciamento.

Acórdão do Tribunal de Contas da União nesse sentido:

o credenciamento e inslituto aplicável em situações de inexigibilidade de licitação, quando
não há que se falar sm concorrência dentÍe os interessados, uma vez que todos os
credenciados serão contÉtados nos termos propostos pelo órgão.
7. Na modalidade de credenciamento, portanto, a avaliação técnica limita-se a verificar
se a empresa interessada possui capacidade pa.a exeÇutar o serviço. Uma vez preenchidos
os critérios mínimos estabelecidos no edital, a empresa será credenciada, podendo ser
contratada em igualdade de condições com todas as demais que tambem forem credenciadas.
E- A etapa de avaliação das empresas é, portanlo, apenas eliminatória, e não
classificatória, já que nessa modalidade não pode haver distinção entre as empresas
credenciadas. lnexiste, portanto, a possibilidade de escolha de empresas que mais se

destaquem denre os parâmetros fixados pela entidade, visto que as empresas estariam
competindo para constarem como as mais bem pontuadas. O çredenciamento não se presta
para este fim, uma vez que ele só se justifica em situações onde não se vislumbra
possibilidade de competição entre os interessados, conforme entendimentojá transÇrito neste
voto. (TC 034.565/201 l -6).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente entende que o estabelecimento de

critérios de classificação para escolha de licitantes em credenciamento é ilegal, conforme acórdão

exarado no Recurso Especial 1.747.636-PR, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, julgado em

031t212019.
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E o parecer

Concluindo" tendo em vista que o credenciamento é espécie de inexigibilidade de

licitação ante a inviabilidade de competisão" ao mesmo tempo em que se admite a contratacão de

todos os interessados em oferecer o mesmo servico. eventuais critérios de pontuaÇão exigidos no

edital mostram-se contrários ao entendimento doutrinário e iurisprudencial.
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União da Vitória, 08 de fevereiro de 2022.
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DRE FELISBERTO OLIVEIRA
Advogado do Município
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