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PARECER JURÍDICO 

 

Trata-se de consulta do Presidente da Câmara Municipal de 

Wenceslau Braz, sobre a legalidade de se lançar edital para credenciamento 

de instituições financeiras para prestação de serviço de empréstimo 

consignado aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal com 

desconto em folha de pagamento. 

Conforme estipulado na Constituição da República, artigo 37, XXI, 

a regra geral para a contratação com o poder público é realizada através do 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

que quiserem concorrer, conforme abaixo: 

 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: 
(....) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 
à garantia do cumprimento das obrigações”. (Grifei). 
 
A Nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2.020, ao contrário da 

legislação anterior, prevê expressamente a realização do credenciamento, 

conforme abaixo: 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: 

(...) 

XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em 

que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou 
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fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem 

no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados; 

 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 

casos de: 

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de 

credenciamento; 

 

Art. 79. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de 
contratação: 

I - paralela e não excludente: caso em que é viável e vantajosa para a 
Administração a realização de contratações simultâneas em condições 
padronizadas; 

 

Também os doutrinadores do Direito Administrativo apontam a 

possibilidade do credenciamento, conforme abaixo: 

"Outras hipóteses de exclusão de certame licitatório 

existirão, ainda que não arroladas nos incisos I a III, 

quando se proponham situações nas quais estejam 

ausentes pressupostos jurídicos ou fáticos 

condicionadores dos certames licitatórios. Vale dizer: 

naquelas hipóteses em que ou (a) o uso da licitação 

significaria simplesmente inviabilizar o cumprimento de 

um interesse jurídico prestigiado no sistema normativo e 

ao qual a Administração deva dar provimento ou (b) os 

prestadores do serviço almejado simplesmente não se 

engajariam na disputa dele em certame licitatório, 

inexistindo, pois, quem, com aptidões necessárias, se 

dispusesse a disputar o objeto de certame que se 

armasse de tal propósito".  (MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de., Curso de direito administrativo. 15. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2003). 

Há, ainda, a inviabilidade de competição pela contratação de 

todos. É o que demonstra Jorge Ulisses Jacoby Fernandes: 
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"Se a Administração convoca todos os profissionais de 

determinado setor, dispondo-se a contratar todos os que 

tiverem interesse e que satisfaçam os requisitos 

estabelecidos, fixando ela própria o valor que se dispõe a 

pagar, os possíveis licitantes não competirão, no estrito 

sentido da palavra, inviabilizando a competição, uma vez 

que a todos foi assegurada a contratação. É a figura do 

"credenciamento", que o Tribunal de Contas da União 

vem recomendando para a contratação de serviços 

médicos, jurídicos e de treinamento." (FERNANDES, 

Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação: 

modalidades, dispensa e inexigibilidade de licitação. 5. ed. 

Brasília: Editora Brasília Jurídica, 2000). 

  Esse credenciamento se justifica nos casos em que, para 

que haja o atendimento do interesse público, existe a necessidade de se obter 

várias propostas vantajosas, descaracterizando, assim, a competição. Nessa 

mesma esteira temos a doutora em Direito, Sônia Y. K. Tanaka:  

"Assim, se a Administração convida a todos os 

interessados que possuam os requisitos definidos no 

edital, dispondo-se, em princípio, a contratar todos os que 

tiverem interesse e que satisfaçam as exigências 

estabelecidas, esses licitantes não competirão, vez que a 

todos será assegurada a contratação que se fizer 

necessária, hipótese em que os próprios Tribunais de 

Contas têm recomendado o uso do sistema de 

credenciamento."  (TANAKA, Sônia Y. K. Sistema de 

credenciamento: hipótese de inexigibilidade de licitação: 

requisitos necessários: considerações. BLC - Boletim de 

Licitações e Contratos. São Paulo: Editora NDJ, maio 

2003). 

Vale destacar ainda que a Câmara Municipal não terá custos 

financeiros, cabendo a ela gerenciar o desconto em folha e informar os limites 

de cada servidor ou agente político. 
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Desta forma, estando caracterizada a possibilidade/necessidade 

de contratação de mais de uma instituição financeira, é inexigível a 

necessidade de licitação e necessário o credenciamento com a fixação das 

condições da contratação das instituições financeiras. Opino pelo 

prosseguimento do processo, com a publicação do edital e a contratação 

das instituições que se credenciarem nas condições propostas no edital. 

  Salvo melhor juízo, é o parecer que apresento. 

  Itajubá, 24 janeiro de 2.022 

 

ALMIR FERNANDES 
Assessor Jurídico 
OAB/MG 74.861 
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