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PARECER JURÍDICO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 12070002/2021 

PROCEDIMENTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO 

OBJETO: CHAMAMENTO PUBLICO DESTINADO AO CREDENCIAMENTO DE 

PESSOA JURIDICA (MEI) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR DO TIPO TERRESTRE, EM ATENDIMENTO ÀS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AOS 

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO DE SÃO JOÃO DE 

PIRABAS, CONDUTOR HABILITADO 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

 

 
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

I – RELATÓRIO: 
 

Vem ao exame dessa Assessoria Jurídica o processo em referência, 

notadamente acerca do regular atendimento aos preceitos e exigências normativas 

para a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR CHAMAMENTO PÚBLICO referente 

ao Processo Administrativo nº 12070002/2021. Desta forma, e em atenção ao 

dispositivo previsto no artigo 38, inciso VI da Lei 8.666/93, alterada e consolidada, 

manifestamos parecer jurídico pertinente ao assunto nos termos que seguem. 

Submete-se à análise jurídica desta Assessoria Jurídica o Processo Administrativo 

supracitado, cujo objeto é chamamento publico destinado ao credenciamento de pessoa 

juridica (mei) para a prestação de serviços continuado de transporte escolar do tipo 

terrestre, em atendimento às necessidades da secretaria municipal de educação, 

destinado aos alunos matriculados na rede de ensino público de São João De Pirabas, 

condutor habilitado. 
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. Os autos foram regularmente autuados pela Comissão Permanente de 

Licitação e se encontram instruídos com os seguintes documentos: 

 
É o sucinto relatório. 

 

 

II – ANÁLISE JURÍDICA: 

 

De início, cumpre registrar que o exame realizado neste parecer se restringe 

aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade de se efetuar a inexigibilidade de 

Licitação, estando excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou 

discricionário, cuja avaliação não compete a questões jurídicas. 

 
Esse esclarecimento é necessário porque o parecer jurídico, conforme 

orientação da melhor doutrinária e da jurisprudência, é ato de natureza meramente 

opinativa não vinculante, cabendo ao gestor tomar a decisão que lhe parecer mais 

oportuna e conveniente. 

A premissa elementar adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, no que 

concerne a contratação pela Administração Pública, é de que todas as aquisições de 

bens ou contratação de serviços com terceiros levadas a efeito pelo ente Público, 

serão necessariamente precedidas de licitação, de modo a identificar e escolher a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

Dessa feita, a licitação, por força de dispositivos constitucionais (XXI, art. 

37, CF/88) e infraconstitucional (art. 2º da Lei nº 8.666/93), é regra para a 

Administração Pública que, ao necessitar adquirir produtos ou executar algum tipo de 

serviço, deve abrir um processo de licitação para escolher seus fornecedores ou 

prestadores de serviços, devendo fazer, sempre, a opção pela proposta mais 

vantajosa ao atendimento do interesse público diretamente envolvido, colocando em 

condições de igualdade as empresas que do certame queiram participar. 

No entanto, a Lei 8666/93 prevê hipóteses em que a licitação será 

inexigível, como as constantes nos incisos I, II e III do artigo 25: 
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Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 
em especial: 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 
vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade 
ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio 
do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 
Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

 

Portanto, em havendo inviabilidade de competição, a contratação pode se 

dar através de inexigibilidade, desde que atendidos os requisitos necessários para tal. 

Por outro lado, o TCU também entende que o artigo 25 pode ser 

interpretado e aplicado aos casos em que a inviabilidade de competição se dá pela 

existência de vários prestadores do serviço e todos poderão ser contratados, dentro 

dos limites pré-definidos no próprio ato do chamamento público. 

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte decisão: 

Acórdão 2575/2019 – Plenário, nos seguintes termos: 

45. Segundo a jurisprudência vigente deste Tribunal, quando entendido 

como hipótese de inexigibilidade de licitação, o credenciamento não está 

expressamente mencionado no art. 25 da Lei 8.666/1993, e deve ser 

adotado quando a Administração tem por objetivo dispor da maior rede 

possível de prestadores de serviços. Nessa situação, a inviabilidade de 

competição não decorre da ausência de possibilidade de competição, mas 

sim da ausência de interesse da Administração em restringir o número de 

contratados, conforme teor do Acórdão 3.567/2014-TCU-Plenário, Revisor 

Ministro Benjamin Zymler. 
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46. Também conforme a jurisprudência do TCU (Acórdão 04/2017-TCU-

Primeira Câmara, Relator Ministro – Substituto Augusto Sherman), o 

credenciamento só pode ser considerado como hipótese de inviabilidade de 

competição quando observados requisitos como: i) contratação de todos os 

que tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela 

Administração, não havendo relação de exclusão; ii) garantia de igualdade 

de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a 

Administração, pelo preço por ela definido; iii) demonstração inequívoca de 

que as necessidades da Administração somente poderão ser atendidas 

dessa forma. 

Destarte, conforme a bem elaborada justificativa, estão presentes no caso 

requisitos e características que comportam e permitem a realização da inexigibilidade 

pelo chamamento público para contratação do objeto constante do presente certame, 

além de que as minutas do edital e contrato da Chamada Pública, encontram-se aptas 

a produzirem seus devidos efeitos, de modo que opinamos pelo prosseguimento do 

processo. 

 
Por derradeiro, cumpre salientar que a Assessoria Jurídica emite parecer 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à 

oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos 

de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de 

caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor 

Municipal. 

 
É o parecer. Salvo melhor juízo 

 
 

 
São João de Pirabas/PA, 30 de agosto de 2021. 

 
 

 

 
RAFAEL DUQUE ESTRADA DE OLIVEIRA PERON 

OAB/PA 19681  
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