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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

CREDENCIAMENTO Nº 005/2018 – COMPEL 

OBJETO: credenciar pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de gerenciamento de 

gestão de margem consignável sem ônus para administração pública, apoiada através de sistema de 

tecnologia da informação que viabilize o gerenciamento e a operacionalização das consignações em 

folha de pagamento de empréstimos pessoais e financiamentos pelas instituições financeiras 

credenciadas no Município aos quais se vinculem os servidores públicos ativos, aposentados e 

pensionista da administração direta e indireta deste Município quando for o caso. 

DATA DE ABERTURA: 30/05/2018 

IMPUGNANTE: NEW VERSION DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA – ME.  

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO 

A Recorrente traz diversos argumentos relevantes para anulação do edital do credenciamento 05/2018. 

No entanto, um deles precede à própria análise de quaisquer outros, inclusive das demais empresas 

que impugnaram o edital, e torna-se intransponível, que é o que se refere ao cabimento de 

credenciamento para a contratação pretendida. Em síntese apertada a Impugnante alega que (1R) o 

credenciamento é a modalidade de dispensa de licitação aplicável quando o interesse da 

Administração possa ser melhor atendido por uma multiplicidade de prestadores, mas que o edital 

prevê uma única contratação, o que faz com que seja hipótese de licitação típica e não de 

credenciamento; (2R) que a referida exclusividade na contratação teve ainda sua determinação por um 

critério ilegal constante do item 5.6, que é a contratação daquele que primeiro apresentar documentos 

para fins de credenciamento. 

DO PEDIDO 

Em vista do exposto, requer seja esta impugnação conhecida e acolhida, para fins de anular o edital 

impugnado, por ilegalidade, ou revoga-lo, por fundamentos de ordem administrativa. 

DO JULGAMENTO  

Razão assiste ao Recorrente. O credenciamento é uma construção doutrinária que tem por objetivo 

contratar com particulares a prestação de serviços ou fornecimento de bens numa situação de 

inexigibilidade, posto que impossível estabelecer competição entre os interessados. Isto é, todo o 

universo de interessados tem condições de prestar o serviço ou fornecer o bem exatamente nas 
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mesmas condições, sem existência de margem para preferir a um ou a outro, tornando impossível para 

a Administração a escolha de um único.  

Para o caso em tela, não é possível estabelecer critérios objetivos para escolha de um único prestador. 

No entanto, se o serviço somente poderá ser prestado por uma única empresa, sendo impossível 

contratar todos os interessados, cai por terra um dos requisitos essenciais para o credenciamento que 

é a impossibilidade de se limitar quantos prestadores são necessários. Assim o sendo, há de se definir 

qual o procedimento correto para a contratação do objeto em tela, sendo indubitável, no entanto, que é 

descabido fazê-lo por credenciamento. 

Com razão, portanto, o impugnante, devendo ser anulado por vício de legalidade o credenciamento em 

tela.  

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e 

com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina e nos 

dispositivos da lei 8.666/93, resolve: 

1 – DAR PROVIMENTO à impugnação apresentada;  

2 – Decretar a perda de objeto de todas as demais impugnações apresentadas, haja vista ser a matéria 

apreciada neste julgamento prejudicial à análise de mérito de todos os demais argumentos lançados 

contra o edital em tela, anulando o credenciamento 005/2018 por incompatibilidade com a Legislação 

aplicável. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 04 de julho de 2018.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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