
 
  

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
      
   A Comissão Permanente de Licitações do Município de São 
João Batista do Glória, tendo em vista a autorização expedida pela Prefeita 
Municipal objetivando o Credenciamento de instituições financeiras 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, interessadas em 
proceder a concessão de empréstimos pessoal, com consignação em folha 
de pagamento, para servidores e empregados públicos municipais ativos, 
aposentados e dos pensionistas da administração direta e indireta do poder 
executivo, sem quaisquer ônus ou encargos para o Município de São João 
Batista do Glória/MG, passa a exarar o seguinte Parecer. 
 
    A pretensão é formalizar contrato mediante Inexigibilidade 
de Licitação, isto conforme previsão legal contida no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, 
com as alterações que lhe foram dadas pelas Leis 8.883/94, bem como 
orientação constante do Manual SICOM 2017 – Consolidado – Versão 6.0 
2017encontrado no link: portalsicom1.tce.mg.gov.br/wp-content/.../Manual-
SICOM-2017-AM-Consolidado.docx no Item 06 da página 109. 
 
    Neste caso, vejamos o que estabelece o art. 25, Caput da Lei 
de Licitações: 
 

“Art.25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição (...). 

 
    É bem verdade que estamos diante de uma necessidade da 
Administração que se relaciona com a inviabilidade de competição, tendo em vista 
que a escolha da instituição financeira para a celebração de contrato de 
empréstimo será do servidor  municipal que optará entre uma das instituições 
financeiras devidamente credenciadas. 
 
    Nestas hipóteses, há que se ter por norte, os ensinamentos 
do professor Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, onde explica na obra Contratação 
Direta sem Licitação, que: 
 

“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”.  

 
    No mesmo sentido é o entendimento de Joel de Menezes 
Niebuhr, no livro Dispensa e Inexigibilidade de Licitação, sobre o instituto do 
credenciamento: 



 
  
 

“O credenciamento seria uma hipótese de inexigibilidade de licitação, na 
medida em que esse procedimento se apresenta diante dos casos em que 
o interesse público não demanda a contratação de número limitado de 
pessoas, em que não haja relação de exclusão. Ou seja, quanto mais 
pessoas são contratadas, o interesse público será mais bem atendido”.   

 

    Assim, o entendimento é que se a Administração, ao dar 
publicidade ao edital, convida a todos os interessados que possuam os requisitos 
definidos no edital, dispondo-se, em princípio, a arrolar todos os que tiverem 
interesse e que satisfaçam as exigências estabelecidas, esses participantes 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, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 
8.666/93 sendo, o instituto do credenciamento a forma indicada pelo TCEMG1 
para este objeto:  

 
“o instituto do credenciamento tem sido amplamente utilizado pela 
Administração para credenciar interessados em operar o crédito 
consignado em folha de pagamento dos servidores públicos”. 

 

    Importante registrar que, para credenciamento, as instituições 
interessadas deverão satisfazer as exigências legais quanto à contratação com a 
Administração Pública, especialmente os requisitos da lei 8.666/93 e as que são 
correlatas ao assunto em comento. 
 
    Dessa forma e, considerando que a Lei 8.666/93 em seu 
artigo, 25, Caput, permite a inexigibilidade de licitação quando houver 
inviabilidade de competição, temos que a situação em apreço, adéqua-se ao 
dispositivo legal em tela, ou seja, o Credenciamento de instituições bancárias, 
interessadas em proceder a concessão de empréstimos pessoal, com 
consignação em folha de pagamento, para servidores e empregados 
públicos municipais ativos, aposentados e dos pensionistas da 
administração direta e indireta do poder executivo, sem quaisquer ônus ou 
encargos para o Município de São João Batista do Glória/MG. 
 
    Com relação ao dispêndio de recursos públicos com o 
credenciamento, registra-se que a concessão de empréstimos pessoal com 
consignação em folha se dará sem quaisquer ônus ou encargos para o 
Município de São João Batista do Glória/MG o que dispensa a declaração de 
disponibilidade orçamentária, adequação financeira e a autorização do ordenador 
de despesa nos termos das exigências legais. 
 

                                                 
1
 Informativo de Jurisprudência nº 78. 

http://www.tce.mg.gov.br/?cod_pagina=1111620424&acao=pagina&cod_secao_menu=5L. Acesso 
em 16/02/2017. 

http://www.tce.mg.gov.br/?cod_pagina=1111620424&acao=pagina&cod_secao_menu=5L


 
  
    Pelo exposto, esta Comissão opina pela possibilidade de 
inexigibilidade de licitação para Credenciamento de instituições bancárias, 
interessadas em proceder a concessão de empréstimos pessoal, com 
consignação em folha de pagamento, para servidores e empregados 
públicos municipais ativos, aposentados e dos pensionistas da 
administração direta e indireta do poder executivo, sem quaisquer ônus ou 
encargos para o Município de São João Batista do Glória/MG, tudo com base 
no artigo, 25, Caput da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
  É o parecer 
 
   São João Batista do Glória, 12 de março de 2017. 
 
 

Laila Cristina Pereira 
Presidente 
 
 

   Rossine José de Almeida Ferreira 
   Membro 

 
 
   Ludmilson Ferdinando de Oliveira  
   Membro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


