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 PARECER  JURÍDICO REFERENTE  PROCESSO Nº  025/2021 
                           INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021 
PROCEDIMENTO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO  DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS  FUNERÁRIOS. 
 
                                         PROCURADORIA  JURÍDICA  DO MUNICÍPIO 
 

                                                                                    
Trata-se de Parecer Jurídico relativo ao 
procedimento de chamamento público para 
credenciamento,  na forma inexigível nº 
04/2021, relativo ao Edital e demais 
documentos  até  então acostados  ao feito. 

 
 

Após análise circunstanciada do processo nº 025/2021,  sob o rito da 
inexigibilidade nº 04/2021, que versa sobre o procedimento de chamamento público para 
credenciamento de empresa especializada para futuro e eventual fornecimento de urnas 
funerárias e prestação de serviços funerários (traslado), a fim de suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de assistência  Social do Município, com data de expedição e horário  
mencionados no procedimento em apreço,  e ainda considerando o que dispõe o § único do art. 
38, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores, é a seguinte manifestação. 

 
RELATÓRIO 
 
O presente parecer tem o intuito de atender à solicitação feita pelo Setor de 

Licitações e Contratos, para emitir parecer quanto a análise da Minuta do Edital, Termo de 
Referência e seus anexos,  pertinentes ao processo supra, destinado a selecionar empresa 
especializada no  fornecimento de urnas funerárias e prestação de serviços funerários (traslado), 
visualizando o atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Santana do 
Araguaia-PA.,  de acordo  com mandamentos  constantes  do Edital  em análise.  

 
Cumpre  observar que o processo iniciou regularmente  com a Requisição 

de Serviço, assinado pela Secretária de Assistência  Social, Srª.  Catarina da Luz  Carveli,  bem 
como Ofício s/nº, datado de 19/Março/2021, assinado por  Darçon Gomes de Souza Rosimeire, 
solicitando abertura de procedimento para a contratação de empresa ao fim  pré-citado. 

 
Consta,  ainda, dos  autos, previsão de dotação orçamentária, autorização 

para a realização de procedimento para contratação de empresa,  Portaria de Nomeação da 



 

  
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro – Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000 

 

Comissão Permanente de Licitação, Minuta do Edital e do Contrato, Termo de Referência  
Despacho de encaminhamento à  Procuradoria Jurídica do Município,  consoante os termos do 
Parágrafo Único do artigo 38 da Lei Geral de Licitação  nº 8.666/93. 

 
DA  ANÁLISE  JURÍDICA 
 
Inicialmente, considera-se conveniente à consignação de que a presente 

manifestação toma por base exclusivamente os elementos que constam nos autos  do Processo 
Administrativo em pauta até a presente  data, e que, à luz do  disposto no artigo  75 do NCPC 
2015 e do Art. 122-A da Constituição Federal, incumbe à  procuradoria,  através do Procurador 
Geral do Município, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe  competindo 
adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos  atos praticados, em  analisar 
aspectos  de natureza eminentemente técnica ou  administrativa, bem como representar o 
Município judicial e extrajudicialmente. 

 
Depreende-se que, a licitação, por força  de dispositivos  constitucionais no 

artigo 37, XXI, é  regra  para  a Administração Pública, que deve  escolher seus  fornecedores  
ou  prestadores de serviços  mediante prévio processo seletivo,  ressalvado os casos  
específicos na  legislação infraconstitucional.  

 
Pois  bem, a Lei Federal nº 8.666/93, que  rege os contratos e as licitações 

da Administração Pública, estabelece, em seu art. 2º, a necessidade do processo licitatório antes 
de se contratar com terceiros. 

 
Entretanto,  a regra da compulsoriedade das licitações não é absoluta. O 

estatuto das  Licitações, em alguns casos,  dá ao administrador a faculdade  de se licitar ou não. 
Prevê, ainda,  casos em que o próprio Legislador dispensa ou reconhece a inexigibilidade 
daquelas. Essas situações, todas em caráter excepcional,  estão  previstas nos  artigos 17, 24 e 
25 da Lei nº  8.666/93.  

 
Sem embargos, o legislador definiu hipóteses em  que figuram motivos  de 

dispensa e inexigibilidade do procedimento ventilado. Como é corrente afirmar-se:  licitação é 
“regra”,  dispensa é “inexigibilidade”,  retro pontuadas, são exceções, ou seja, são as 
situações em que a licitação se tem por  DISPENSÁVEL   e/ou  INEXIGÍVEL. 

 
Seguindo processo em análise, trata-se de parecer jurídico relativo ao 

procedimento chamamento público nº 04/2021, submetendo-se à apreciação o presente 
processo, tendo em vista a deflagração de certame na modalidade  chamada pública, cujo objeto 
esta supracitado, atendendo ao disposto na Lei 8.666/93 e suas adaptações pertinentes. 
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Todavia, antes de adentrar no mérito do  presente edital,  vale  fazer alguns  
esclarecimentos a respeito do procedimento 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. 3º da Lei  8.666/93).   

 
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  qualificá-la juridicamente,  encontrando solução  
para o caso  concreto.  

 
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 a Lei geral  de  Licitação 8.666/93.  Assim, o processo ora  em análise  é  um  
procedimento administrativo que visa à  contratação de empresa prestadoras  de  serviços 
funerários,  mediante  requisitos  estabelecidos previamente no edital  de convocação.  

 
De outra banda, o credenciamento de prestação de serviços funerários, 

com fornecimento de urna,  coroa de flores, preparação e transporte de copo, a  pessoas 
carentes, quanto ao aspecto jurídico, encontra respaldo legal no preceituado art. 25, caput,  Lei 
8.666/93, porque é inviável a competição,  uma  vez que são serviços em que às  diferenças 
pessoais do  selecionado tem pouca  relevância para  o interesse  público, dado o  nível  técnico 
da atividade ser bastante regulamentada  e fiscalizada,  e  a  administração fixar  o  preço  a ser  
pago. 

Vale ressaltar, no  credenciamento há inviabilidade de competição, pois o 
objetivo da administração pública é  contratar o  maior número  possível de interessados que 
venham a  atender às  condições preestabelecidas em regulamento  próprio. 

 
No entanto, existe alguns princípios inerentes ao procedimento licitatório 

que estabelecem suas peculiaridades, em especial  da  competitividade, vinculação ao 
instrumento convocatório, formalismo, julgamento objetivo, isonomia,  dentre outros contidos na 
Lei 8.666/93. 
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Todavia,  existem situações previamente estabelecidas por lei, onde a 
regra licitatória é dispensada ou inexigível, com base ao princípio da “economicidade” e ainda a 
presença clara do “interesse público”.   

 
Ainda de acordo com  Jorge  Ulisses  Jacoby  Fernandes, esse fato se deve 

porque  “o princípio constitucional da licitação, como todas  as  regras  de  Direito, não 
tem valor  absoluto, devendo ser coordenado com os  outros  princípios  do  mundo  
jurídico”. 

Cumpre  ainda informar que a chamada pública, não  se  trata  de  
modalidade específica de licitação, mas  tão  somente um procedimento  acessório à  dispensa 
de licitação.   

No caso em análise, a necessidade da  contratação dos serviços funerários 
foi  justificadas pela Secretaria Municipal  de  Assistência  Social do Município,  para  sanar as  
incômodas situações  do cotidiano,  em  especial, a  escassez de profissionais  funerários na 
região,  dentre  várias  outras que  remontam ao  interesse público e  principalmente,  à  
preocupação com  o atendimento da  população carente do  Município.  

 
Importante também é  registrar  que  a modalidade de chamada pública, 

não vislumbra a escolha da proposta  mais  vantajosa e ou do  proponente mais qualificado.  Não 
se  trata de “competição”,  mas  sim de  meio para habilitação dos interessados,  obviamente 
com a qualificação e idoneidade exigida em lei,  para fins de cumprimento do objeto em 
concordância com  as diretrizes e valores  de  mercado não exorbitante e corrosivo ao cofre 
público.  

Desta forma, tal oportunidade somente se torna apta, no caso de 
necessidade de  credenciamento de empresa para o  fim  previsto na chamada pública, 
procurando  suprir demanda da Secretaria  Municipal de assistência Social do Município, porém, 
devendo a Administração  Pública  realizar  dentro das  regras da  Lei nº 8.666/93. 

 
Passado ao exame da  minuta presente  nos autos  do  processo  em 

epígrafe,  os  mesmos apresentam  regularidade nos  termos  da  Lei 8.666/93, uma  vez  que  
as  cláusulas  presente  aos  autos não  apresentam  qualquer  possibilidade  ilícita  de  
“preferências” ou  “discriminações”, não  contendo qualquer irregularidade  à  legislação 
pertinente. 

O procedimento fora  iniciado com  a abertura  de processo  administrativo 
devidamente autuado, com pesquisa de preços de algumas  empresas do ramo,  dentre: 
Funerária PX Araguaia (CNPJ: 15.634.258/0001-17), Funerária PX  Santana (CNPJ: 
07.120.974/0001-58), Funerária  PAX VIP SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA (CNPJ: 
24.703.547/0001-11,  a  presente  minuta  de edital preenche todos  os requisitos legais, uma 
vez que cumpriu sua  finalidade,  a  qual é  publicidade ao  certame da  chamada pública,  
identificar  seu objeto, delimitar o universo das  propostas,  circunscrever o universo dos  
participantes, estabelecer os critérios para análise e avaliação dos proponentes,  regular os  atos  
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e termos  processuais da  chamada  pública para tão somente efetivar o credenciamento de 
pessoas jurídicas ao fim  pré-citado.   

 
Desta feita, o respectivo credenciamento faz  necessário, ante a 

necessidade de atender de forma adequada as  demandas da secretaria Municipal de 
Assistência Social,  ofertando serviços  funerários à  população  carente do Município de 
Santana do Araguaia-PA.,  considerando que  existe  demanda expressiva para a oferta do  
serviço, ainda mais em  tempo  de pandemia do Covid. 19.  Diante  do  exposto, mostra-se 
necessário a realização do presente chamamento público, salvo entendimento diverso da 
autoridade superior.  

 
CONCLUSÃO 
 
    
 Ex positis, destacado o  caráter meramente  OPINATIVO  do  presente 

parecer  jurídico,  essa Procuradoria  Jurídica  opina de forma favorável ao prosseguimento do  
processo para  CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA EM  
SERVIÇOS FUNERÁRIOS AO ATENDIMENTO DA  SECRETARIA  MUNICIPAL DE 
ASISTÊNCIA SOCIAL DE SANTANA DO ARAGUAIA. Na oportunidade, reitera-se que se trata 
o presente parecer jurídico de liberdade de opinião do profissional,  conforme entendimento 
jurisprudencial  das  cortes  de justiça de nosso País, assim como a  desvinculação do 
profissional à opinião,  cabendo a Autoridade Competente sua  “vinculação ou não”,  conforme 
sua  conveniência e oportunidade, de forma que a análise técnica  do presente processo foi 
realizada. Retornem-se  os autos a Autoridade Competente para as medidas cabíveis, visto que 
o Edital e demais documentos acostados, por sua vez,  seguiu todas as cautelas 
recomendadas na Lei Geral  de Licitação nº 8.666/93.   

 
É o parecer, salvo melhor  juízo. 
 
Santana do Araguaia-PA., aos  26/Maio/2021 
 
 
FERNANDO  PEREIRA  BRAGA – adv. 
Procurador Geral do Município 
  OAB-PA., sob o nº 6.512-B.  
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