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Chama Pública n° 7/2022-0017 

 

Interessado: Comissão de Licitação 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coquetel, alimentação, 

decoração, montagem, ornamentação, desmontagem do salão e contratação de segurança, para a 

realização do Casamento Comunitário de 2022, através dos recursos do PAIF/CRAS, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

I – RELATÓRIO 

 

 Versam os presentes autos a respeito da solicitação encaminhada pelo presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, mediante o qual submete à análise jurídica e considerações desta 

procuradoria, a minuta de Edital do Chamamento Público nº 7/2022-0017, cujo o objeto é mencionado 

alhures, conforme solicitação da Secretaria de Assistência Social. 

 

 O departamento de licitações instruiu o processo nos termos do art. 38 da Lei 8.666/93, com a 

devida solicitação, justificativa, termo de referência, dotação orçamentária, cotação de preços, portaria 

da CPL e autuação. 

 

 Desta forma, feita as considerações iniciais, passamos à análise do conteúdo formal da minuta. 

 

II – ANÁLISE DA MINUTA 

 

Submete-se à apreciação o presente processo, tendo em vista a deflagração de certame 

licitatório, na modalidade Chamada Pública, cujo objeto está supracitado, atendendo ao disposto na 

Lei nº 8.666/93. 

 

Antes de adentrar no mérito do presente edital licitatório, vale fazer alguns esclarecimentos a 

respeito do processo licitatório na modalidade chamada pública, por quanto, nessa análise jurídica 

formal, o intérprete, há de levar em conta não apenas as regras, dotadas de alta especificidade, mas 

também os princípios, observando, sempre a hierarquia das normas, portanto respeitando a supremacia 

da Constituição Federal sobre todos os demais atos normativos. 

 

Diante disso, mister que as regras relativas à chamada pública sejam interpretadas, a partir do 

que dispõem as normas (princípios e regras) da Lei 8.666/93. Desta feita, norteiam os procedimentos 

licitatórios os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade 

administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, economicidade, 

competitividade e eficiência (art. 37 da Constituição Federal e art. 3° da Lei 8666/93). 

  

Nessa esteira, a Chamada Pública é um procedimento específico de dispensa de procedimento 

licitatório, ou seja, não é uma modalidade de licitação, mesmo assim, o ordenamento jurídico nos 

permite qualifica-la juridicamente, encontrando solução para o caso concreto. 
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Nessa vertente, a figura do credenciamento é, em verdade, um mecanismo para se efetivar uma 

contratação por inexigibilidade, pois a base legal do credenciamento é justamente o art. 25, caput, da 

Lei 8666/93.  

 

Apesar de não ser um procedimento previsto expressamente na legislação, é reconhecido como 

válido pela própria jurisprudência do TCU e pela doutrina. 

 

“Cumpre ponderar, desde já, que a hipótese de credenciamento não foi prevista 

na Lei 8.666/93. Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regrando 

suas premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a inexigibilidade não 

depende de autorização legal, tanto que ocorre em todas as situações de 

inviabilidade de competição, o que remonta a questão fática.” ( Joel de 

Menezes Niebuhr – Licitação pública e contrato administrativo. 4ª edicação, 

editora Forum, 2015. P. 119 e seguintes). 

 

 

O credenciamento se dará por ato formal e aplicar-se-á a todos os licitantes que foram 

habilitados em procedimento específico, fundamentado no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

 

Portanto, o credenciamento preservará a lisura, transparência e economicidade do 

procedimento, garantindo tratamento isonômico dos interessados, com a possibilidade de acesso de 

qualquer um que preencha as exigências estabelecidas em regulamento e observando os princípios e 

diretrizes. 

 

No caso em análise, a necessidade da contratação dos serviços para realização de casamento 

comunitário, foi justificada pela rede  de Assistência Social do Município, para legalizar a união de 

casais que possuem situação de vulnerabilidade, trazendo inclusão social, dentre várias outras que 

remontam ao interesse público. 

 

Por fim, observamos que o edital, por sua vez, seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

 

CONCLUSÃO FINAL 

 

Desta forma, verifica-se que o processo licitatório se encontra respaldado na Lei nº 

8.666/93. Portanto, não vejo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade. Esse é o parecer no 

sentido da continuidade do processo. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Magalhães Barata/PA, 01 de setembro de 2022 

 

 

Antônio João Sá de Oliveira Junior 

Procurador Geral do Município 
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