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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2021 

 

 

 A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições consoantes com a 

Lei nº 8794/2006 e Decreto Municipal nº 2051/2008, visando evitar/prevenir eventual 

responsabilidade público-administrativa, e salvaguardar o patrimônio público e social, 

promovendo a transparência pública e o controle social sobre os recursos públicos municipais, no 

âmbito municipal, resolve: 

 

CONSIDERANDO que compete a Controladoria Geral do Município prevenir condutas que violem 

os princípios constitucionais e defender a correta aplicação das leis; 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 8.666/93 prevê em seu artigo 9º algumas condições que 

impossibilitam a participação em licitações; 

 

R E S O L V E: 

 

a) O inciso II, do artigo 9º da Lei nº 8.666/93, veda expressamente a participação na licitação 

de servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Essa vedação reporta-se aos princípios da moralidade e da impessoalidade, sendo 

pressuposto da lisura da licitação e da futura contratação. 

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução 

de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

    (...) 

III – servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação. 

    (...) 

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
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financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 

licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os 

fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de 

licitação. 

 
b) Os entendimentos mais recentes do Tribunal de Contas da União – TCU vêm tratando com 

mais rigor a vedações impostas pelo art. 9º, ampliando sua aplicação a parentes de 

gestores públicos envolvidos no processo, sob a alegação de potencial conflito de 

interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade. Citamos:  

A contratação pela Administração de empresas pertencentes a parentes de gestor 

público envolvido no processo caracteriza, diante do manifesto conflito de 

interesses, violação aos princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade. Denúncia relativa a contratações conduzidas pela Prefeitura 

Municipal de Urucuia/MG apontara, dentre outras irregularidades, a contratação 

do pai do prefeito municipal na condição de empresário individual, decorrente de 

pregões presenciais para o fornecimento de gêneros alimentícios e material de 

higiene e limpeza. Realizado o contraditório, o gestor permaneceu silente no 

tocante à contratação do pai, configurando, dessa forma, a revelia. Sobre o 

assunto, consignou o relator que “a despeito de não haver, na Lei nº 8.666/1993, 

vedação expressa de contratação, pela Administração, de empresas pertencentes a 

parentes de gestores públicos envolvidos no processo, a jurisprudência desta Corte 

tem se firmado no sentido de considerar que há um evidente e indesejado conflito 

de interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade”. Exemplificou transcrevendo trecho do voto condutor do Acórdão 

1.511/2013-Plenário, no qual é enfatizada a afronta aos princípios constitucionais, 

mormente nos casos em que o servidor/gestor público atua na condição de 

autoridade homologadora do certame. Em conclusão, diante da gravidade do fato, 

formulou minuta de acórdão, acolhida pelo Plenário, julgando parcialmente 

procedente a Denúncia e sancionando o gestor com a multa capitulada no art. 58, 

inciso II, da Lei 8.443/92. Acórdão 1941/2013-Plenário, TC 025.582/2011-9, relator 

Ministro José Múcio Monteiro, 24.7.2013. 
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c) Assim sendo, zelando pelos princípios da moralidade e impessoalidade, ainda, visando 

alinhamento com as decisões dos órgãos fiscalizadores, recomendamos que seja inserida 

no rol dos documentos a serem solicitados das empresas participantes de licitações 

Declaração de que a empresa não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam 

servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, reta e colateral, e por 

afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação.  

 

d) A declaração deverá compor os documentos de habilitação da empresa participante, 

conforme modelo sugerido no Anexo I desta Recomendação.  

 

e) Lembrando que o mesmo procedimento deverá ser realizado para as compras diretas, 

conforme legislação. 

 
f) O descumprimento de qualquer das determinações contidas nesta Recomendação 

Administrativa poderá acarretar a responsabilização do infrator e a aplicação das sanções 

civis e administrativas pertinentes. 

 

Cabe ressaltar que as orientações aqui apresentadas não esgotam todas as 

particularidades da legislação, por esse motivo outras recomendações poderão ser acrescentadas 

oportunamente, na medida em que surgirem demandas específicas. 

 

     Ponta Grossa, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

     Joana Dara de Oliveira Maior 

     Controladora Geral Interina 
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ANEXO I 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(nome da empresa)________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

nº_____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade 

nº ________________________e do CPF nº ___________________, DECLARA que: 

 

1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos1  do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente 

político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

    

   ________________________, ___ de __________________ de 20__ 

 

 

 

   _________________________________________________________ 

     Assinatura do Representante Legal da Empresa 

                                                 
1
 Prefeito, Vice Prefeito, Secretários e Gestores da Administração Indireta 


