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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
 

VOTO GA-1 nº       /2017 

 

PROCESSO: TCE/RJ n° 104.927-0/17 

ORIGEM: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ASSUNTO: Edital de Chamamento Público 
 

Cuidam os autos do Edital de Chamamento Público nº 006/2017 (processo 

administrativo n. E-09/094/983/2016), encaminhado pela Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro – PMERJ, para futura prestação de serviços continuados de 

manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda, com 

fornecimento e aplicação de peças de reposição e acessórios originais ou 

genuínos que atendam às recomendações dos fabricantes, para os veículos que 

compõem a frota da PMERJ, no valor estimado de R$ 93.662.160,00 (noventa e 

três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta reais), cuja 

entrega de documentos encontra-se marcada no período de 11/10/2017 até 

10/11/2017, e a data do credenciamento designada para o dia 06/02/2018.  

Em análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais assim se 

pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “30/10/2017 – 

Informação da CEE”: 

      [...] 

                                    CONCLUSÃO 

Ante o exposto, síntese do que foi examinado; 

Considerando a possibilidade jurídica, à luz da doutrina e da 
jurisprudência, de utilização do Sistema de Credenciamento, 
decorrente de Chamamento Público, para a prestação dos serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de veículos; 

Considerando que a nova modalidade de contratação, ora proposta, 
poderá representar, conforme demonstrado no subitem 21.10 do 
Projeto Básico, uma economia de 44,11% no custo por viatura; 

Considerando que a análise desta Corte não constatou qualquer 
irregularidade no exame das diretrizes, exigências e requisitos 
necessários ao credenciamento em tela; 

Considerando que o exame da economicidade alcançou 100% do 
valor total estimado para esta licitação, não tendo sido encontrada 
qualquer incompatibilidade quanto aos preços estimados pela 
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PMERJ em relação àqueles pesquisados em nossas fontes de 
referência e nas tabelas oficiais de preços pré-determinadas; 

Considerando que este edital mereceu ampla publicidade, 
contribuindo, assim, para a possibilidade de credenciamento do 
maior número possível de empresas interessadas na prestação dos 
serviços em tela; 

Considerando a inovação advinda do Sistema de Credenciamento, 
no âmbito da PMERJ, bem como a complexidade do controle dele 
decorrente no que tange à gestão dos contratos e à distribuição 
equitativa dos serviços entre as oficinas credenciadas, à luz dos 
princípios constitucionais e legais que regem as contratações 
públicas; 

Considerando a hipótese de monitoramento da contratação por 
meio de inclusão do objeto no PAAG – Plano Anual de Auditora 
Governamental; 

SUGERE-SE: 

I. CONHECIMENTO do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO - 
INEXIGIBILIDADE Nº 006/2017 - CREDENCIAMENTO (Processo 
Administrativo nº E-09/094/983/2016), encaminhado pela Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro – PMERJ, e o posterior 
ARQUIVAMENTO do processo. 

II. DETERMINAÇÃO ao jurisdicionado para, em se tratando da 
prestação de serviços decorrente de credenciamento, aprimorar os 
mecanismos de gestão dos contratos, que serão celebrados com as 
empresas credenciadas, de preferência através da implantação de 
sistema gerencial informatizado, tendo em vista a complexidade 
deste controle, à luz dos princípios constitucionais e legais a respeito 
das contratações públicas, considerando, ainda, a inovação advinda 
do Sistema de Credenciamento no âmbito da PMERJ. 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido, por meio do parecer constante da peça eletrônica “01/11/2017 – 

Informação MPE”. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos em substituição a Conselheiro, em 

razão de convocação – para que eu assim atuasse – pela Presidência desta 

Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 04/04/2017. 

Após detido exame dos autos, verifico que a matéria – contratação por 

meio de credenciamento – já foi enfrentada por esta Corte nos autos dos 

Processos TCE-RJ nos 226.772-0/10 e 106.096-1/12. 

Trata-se de hipótese de contratação direta adotada pela Administração 

Pública que possui como fundamento a inviabilidade de competição, nos termos 

do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, hipótese esta não expressamente 
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mencionada nos incisos contidos no referido artigo, cujo rol é meramente 

exemplificativo.  

Apesar de não figurar, de forma expressa, entre as modalidades de 

licitação definidas na Lei de Licitações, os doutrinadores entendem como 

aceitável o credenciamento, desde que observados certos requisitos. Sua 

realização justifica-se, pois o prévio procedimento licitatório não viabilizaria o 

atendimento da necessidade pública almejada. Neste sentido cumpre citar os 

seguintes julgados a respeito do assunto:  

O credenciamento é hipótese de inviabilidade de competição não 
expressamente mencionada no art. 25 da Lei 8.666/1993 (cujos 
incisos são meramente exemplificativos). Adota-se o credenciamento 
quando a Administração tem por objetivo dispor da maior rede 
possível de prestadores de serviços. Nessa situação, a inviabilidade 
de competição não decorre da ausência de possibilidade de 
competição, mas sim da ausência de interesse da Administração em 
restringir o número de contratados.  

Acórdão 3567/2014-Plenário | Revisor: BENJAMIN ZYMLER  

A despeito da ausência de expressa previsão legal do 
credenciamento dentre os casos de inexigibilidade de licitação 
previstos na Lei 8.666/1993, nada impede que a instituição 
contratante lance mão de tal procedimento e efetue a contratação 
direta entre diversos fornecedores previamente cadastrados que 
satisfaçam os requisitos estabelecidos pela Administração. Para 
tanto, deve-se demonstrar, fundamentalmente, a inviabilidade de 
competição, a justificativa do preço e a igualdade de oportunidade a 
todos os que tiverem interesse em fornecer o bem ou serviço 
desejados. 

Acórdão 768/2013-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER  

É regular a utilização do credenciamento em casos cujas 
particularidades do objeto a ser contratado indiquem a inviabilidade 
de competição, ao mesmo tempo em que se admite a possibilidade 
de contratação de todos os interessados em oferecer o mesmo tipo 
de serviço à Administração Pública.  

Acórdão 1545/2017-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ  

 

Ressalto a existência de precedente no âmbito do próprio Tribunal de 

Contas da União, no sentido de determinar a adoção de procedimentos para 

viabilizar o credenciamento de oficinas para a prestação dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva de veículos, ratificando, desta forma, a 

importância do sistema de credenciamento no âmbito das contratações públicas.  

Destaco o Acórdão nº 2731/2009 – TCU – Plenário, atinente ao Processo 

TC 032.202/2008-1, que tratou de uma Representação formulada pela empresa 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/13/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/21/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/12/credenciamento/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520COLEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDAO%2520desc%252C%2520NUMACORDAO%2520desc/true/2/false
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Peça Oil Distribuidora Ltda., com pedido de medida cautelar, em face de supostas 

irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico nº 017/2008, sob 

responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento de Polícia 

Federal no Estado do Rio de Janeiro – SR/DPF/RJ, tendo por objeto a 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração 

e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, 

ou seja, a implantação e operação de sistema informatizado e integrado para 

gestão de frota por meio de internet, por meio de rede de estabelecimentos 

credenciados, para atender aos automóveis que compõem a frota da SR/DPF/RJ 

e delegacias descentralizadas do Rio de Janeiro, além de veículos com 

autorização judicial de uso para o Departamento da Polícia Federal, sendo 

participantes do procedimento as demais unidades do DPF. 

No que se refere ao aludido Pregão, o TCU determinou que o 

jurisdicionado procedesse a estudos com vistas à futura realização de 

credenciamento de oficinas, nos termos seguintes: 

“... Determinar ao Departamento de Polícia Federal que, diante da 
especificidade do caso concreto, efetue estudos, no prazo de um 
ano, com vistas a verificar a viabilidade de realizar credenciamento 
de oficinas para prestação dos serviços de manutenção de suas 
viaturas, seja diretamente ou por meio de empresa especializada, 
estabelecendo, no ato de convocação, regras objetivas a serem 
observadas em todo procedimento e por ocasião das futuras 
contratações, em especial no que se refere à forma de qualificação 
dos interessados, em consonância com os arts. 28 a 31 da Lei nº 
8.666/1993, condições de pagamento e critérios a serem observados 
por ocasião da escolha da empresa que executará os serviços”. 

 

Em que pese a inexistência de uma norma geral para o sistema do 

credenciamento, à exceção dos Estados que inseriram tal procedimento em suas 

leis, de forma complementar à Lei nº 8.666/93, tal prática é usual e perfeitamente 

aceita pela jurisprudência, pelas orientações dos Tribunais de Contas e pela 

doutrina pátria a respeito do tema, ainda escassa. 

No caso concreto, constato o atendimento aos requisitos definidos na 

jurisprudência do TCU e verifico que o exame da economicidade alcançou 100% 

do valor total estimado para esta licitação, não tendo sido encontrada qualquer 

incompatibilidade quanto aos preços estimados pelo jurisdicionado em relação 

àqueles pesquisados pelo Corpo Instrutivo em fontes de referência e nas tabelas 

oficiais de preços pré-determinadas. 
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Verifico ainda que a nova modalidade de contratação, ora proposta, poderá 

representar, conforme demonstrado no subitem 21.10 do Projeto Básico, uma 

economia de 44,11% no custo por viatura. 

Por fim, não poderia deixar de registrar minha sensibilidade com a 

crise atualmente vivenciada na Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, a demandar que as viaturas da Polícia Militar estejam, com a 

máxima urgência, em perfeitas condições de proporcionar maior segurança 

aos cidadãos fluminenses. 

Ex positis – adotando, como razões de decidir, aquelas constantes da 

instrução lançada à peça eletrônica “30/10/2017-Informação da CEE” – posiciono-

me DE ACORDO com a proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer do douto 

Ministério Público Especial e 

 

VOTO: 

 

I- Pelo CONHECIMENTO do Edital de Chamamento Público- 

Inexigibilidade Nº 006/2017 (Processo Administrativo nº E-

09/094/983/2016), encaminhado pela Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro – PMERJ, com a DETERMINAÇÃO arrolada a seguir: 

Aprimorar os mecanismos de gestão dos contratos, que serão 

celebrados com as empresas credenciadas, de preferência 

através da implantação de sistema gerencial informatizado, tendo 

em vista a complexidade deste controle, à luz dos princípios 

constitucionais e legais a respeito das contratações públicas, 

considerando, ainda, a inovação advinda do Sistema de 

Credenciamento no âmbito da PMERJ. 

  

II- Pelo posterior ARQUIVAMENTO do processo.  

 

Plenário,  

GA-1, em 21/11/2017. 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Conselheiro-Substituto 


