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PROCESSO Nº 08167/13 

ASSUNTO REPRESENTAÇÃO DO MPjTCM/GO NO SENTIDO DE QUE O 
TRIBUNAL EDITE INSTRUÇÃO NORMATIVA ORIENTANDO OS 
MUNICÍPIOS GOIANOS ACERCA DA NECESSIDADE DE 
NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS NA COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E AINDA, QUANDO DA DESIGNAÇÃO 
DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO.  

 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 00009/2014 

 
 
 
EMENTA: REPRESENTAÇÃO. PROCEDENTE. 

ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS GOIANOS 
SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA A 
FORMALIZAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DA 
DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE 
DE APOIO. 

 

 

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO (fls. 001/009) oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS requerendo a edição por essa Corte de ato 

normativo que reforce entendimento acerca da composição das Comissões de 

Licitação. 

 

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, 

através dos Membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o voto do 

Conselheiro Relator, por orientar os jurisdicionados no seguinte sentido:  

 

I. Na escolha dos membros da Comissão de Licitação, especial ou 

permanente, bem assim na designação dos pregoeiros, com o intuito de 

salvaguardar o interesse público e permitir a mais criteriosa e independente atuação 

do corpo técnico responsável pelo processamento das diversas fases do 

procedimento, dêem preferência aos servidores pertencentes ao quadro efetivo da 

unidade ou ente promotor do certame; 
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II. Observem, em atenção ao disposto no § 1º do art. 3º da Lei 

Federal nº 10.520/02, que a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria 

por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração; 

 

III. Estabeleçam política de pessoal que assegure, contínua e 

periodicamente, a capacitação dos pregoeiros, membros das equipes de apoio e das 

comissões licitantes através de cursos e treinamentos voltados ao exercício de suas 

atividades. 

 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 22/10/2014 

 

 

Presidente: Cons. Sebastião Monteiro          Relator: Cons. Virmondes Cruvinel 
   
 
 
Conselheiros participantes:                            
 
 
 
Cons. Francisco José Ramos Cons.                      Cons. Subst. Irany de Carvalho Jr 

 
 
 
Cons. Nilo Resende                                                  Cons.  Daniel Goulart 
 

 

 

Fui presente: Fabrício Macedo Motta, Ministério Público de Contas
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PROCESSO Nº 08167/13 

ASSUNTO REPRESENTAÇÃO DO MPjTCM/GO NO SENTIDO DE QUE O 
TRIBUNAL EDITE INSTRUÇÃO NORMATIVA ORIENTANDO OS 
MUNICÍPIOS GOIANOS ACERCA DA NECESSIDADE DE 
NOMEAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS NA COMPOSIÇÃO DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, E AINDA, QUANDO DA DESIGNAÇÃO 
DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO.  

 

 

 

RELATÓRIO E VOTO 

 

 

Tratam os autos de REPRESENTAÇÃO (fls. 001/009) oferecida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS requerendo a edição por essa Corte de ato 

normativo que reforce entendimento acerca da composição das Comissões de 

Licitação. 

 

Às fls. 010/013, o Núcleo de Assessoramento Especial – NAE, 

aduzindo intempestiva a medida requerida e cotejando as prescrições normativas 

das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 referentes à matéria, entende pelo não 

acolhimento do pedido. 

 

Minuta redigida pelo Gabinete da Presidência às fls. 014/018. 

 

Conforme atestado no Extrato de Ata nº 020/2013 da 56ª Sessão do 

Tribunal Pleno (fl. 019), delibera aquele Colegiado pela remessa dos autos à 

Secretaria de Licitações e Contratos. 

 

A Especializada, via PARECER Nº 004/2014–SLC de fls. 021/032, 

sugere conheça-se da Representação e, no mérito, considere-a improcedente, 

determinando-se ao final o seu arquivamento. 

 

Na sequencia os autos seguiram para o Ministério Público de 

Contas, então representante, que manifestou-se pelo conhecimento da 
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representação e, ao invés da edição de ato normativo, expedição de orientação aos 

jurisdicionados (Parecer n. 2396/14). 

 

DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Por meio do Parecer n. 004/2014 - SLC, a especializada exarou a 

seguinte manifestação: 

 

(...) 
 
2. ANÁLISE JURÍDICA. 

 
Da admissibilidade. 
 
Preliminarmente cumpre averiguar os requisitos da representação 
oferecida com o que dispõe o Regimento Interno deste Tribunal. 
Neste ponto, observa-se que os documentos juntados às fls. 01/09 
atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 203 c/c 
208, inciso II e parágrafo único, do RITCM/GO. Pode, portanto, ser 
conhecida. 
 
Do mérito. 
 
Tornados os autos a esta Especializada, a fim de manifestarmos 
acerca da Minuta da Instrução Normativa de fls. 14 e seguintes, 
entendemos que o entendimento exposto no Despacho n° 031/2013 
(fls. 10/13) pelo Núcleo de Assessoramento Especial deve prosperar 
em parte, conforme abaixo delineado. 
 
Da autonomia administrativa dos municípios, competência para 
criar leis sobre licitação e incompetência deste TCM/GO. 
 
A soberania constitui poder absoluto da nação, ou seja, de 
supremacia interna e internacional (autodeterminação). No Brasil, que 
é um Estado Federado, a soberania nacional é da União, incumbindo 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o exercício de 
parcela da soberania interna sem serem soberanos. 
 
No caso, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios receberam da 
Constituição (artigo 18) poderes administrativos, financeiros e 
políticos para o exercício de governo e administração próprios. A 
autonomia não é poder originário constitucional, mas prerrogativa 
política concedida e limitada pela Constituição da República. 
 
Os Municípios por força dos arts. 1.º e 18 da CF/88 fazem parte da 
Federação brasileira, e são, portanto, entes autônomos em relação 
aos outros componentes, na medida em que também têm autonomia 
financeira, administrativa e política. Assim, no regime constitucional 
brasileiro, a autonomia municipal não é resultado de eventual 
delegação do Estado-membro em que o Município se situa, mas da 
própria Constituição brasileira. 
 
Na concepção de Hely Lopes Meirelles, os seguintes princípios 
asseguram a mínima autonomia municipal: a) poder de auto-
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organização (elaboração de lei orgânica própria); b) poder de 
autogoverno (eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores); 
c) poder normativo próprio ou autolegislação (elaboração de leis 
municipais dentro dos limites de atuação traçados pela Constituição 
da República); d) poder de autoadministração (administração própria 
para criar, manter e prestar os serviços de interesse local, bem como 
legislar sobre os tributos e suas rendas).  
 
Dentro da prerrogativa conferida pela Constituição da República, o 
Município possui autonomia política, administrativa e financeira, 
observados os princípios delimitados por Hely Lopes Meirelles no 
parágrafo anterior. 
 
No tocante à competência para legislar, sabe-se que é controvertida a 
discussão sobre a natureza da competência para criar leis sobre 
licitação (se privativa ou concorrente). 
 
O art. 22, inciso XXVII da CF prescreve que “compete privativamente 
à União legislar” sobre: normas gerais de licitação e contratação, em 
todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 
 
A doutrina observa, entretanto, que o Texto Constitucional 
estabeleceu curiosa situação atribuir à União a competência privativa 
para editar normas gerais sobre o tema. Nos demais incisos do 
mesmo art. 22, o constituinte definiu como federal a competência 
para legislar integralmente sobre diversos assuntos, sem reduzir a 
atribuição à expedição de normas gerais. Ora, se a União cria 
somente as normas gerais é porque as regras específicas 
competem às demais entidades federativas. Assim, impõe-se a 
conclusão de que todas as entidades federativas legislam sobre 
licitação.  
 
Para Alexandre Mazza, trata-se então de competência concorrente, 
razão pela qual o inciso XXVII foi equivocadamente incluído no art. 
22. Assim, em resumo, segundo a CF a competência para legislar 
sobre licitações é privativa da União, mas a doutrina considera que a 
competência é concorrente entre a União, Estados, DF e Municípios. 
 
Diante do exposto, a Secretaria comunga em parte do mesmo 
entendimento exposto pelo Núcleo de Assessoramento Especial, no 
Despacho n° 031/2013 (fls. 10/13) e entende que este Tribunal pode 
emitir Instrução Normativa acerca do assunto aventado, desde que 
tenha caráter de recomendação, isto é, desde que não estabeleça 
obrigatoriedade ao Município na forma como requer o MPjTCM/GO, 
eis que isso afronta a Constituição Federal no tocante a autonomia 
administrativa dos Municípios Goianos. 
 
Ademais, discordamos com a posição do NAE em entender que a 
medida proposta pela Procuradoria de Contas é intempestiva, eis que 
as Leis n° 8.666/93 e 10.520/02 já possuem vigência há mais de 20 
(vinte) e 11 (onze) anos, respectivamente, e isso nunca trouxe 
dúvidas e nem obstáculos à realização de procedimentos licitatórios 
pelos jurisdicionados. Entendemos que o Tribunal pode a qualquer 
momento editar ato normativo com cunho de recomendação aos 
jurisdicionados, sem vinculação com o arcabouço legal existente.  
 
A par de tudo isso, a Secretaria também crê que é desnecessária a 
edição de normativo com cunho de recomendação aos 
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jurisdicionados, já que a matéria está formalmente tratada nas Leis 
Federais n° 8.666/93 e 10.520/02, que são leis nacionais (e não 
federais), obrigatórias para a União, os Estados, o DF e os 
Municípios, alcançando simultaneamente todas as esferas 
federativas.  
 
Da minuta apresentada.  
 
 
Diante do exposto acima, a Secretaria entende que a representação 
ministerial deve ser conhecida, mas julgada improcedente. 
Entretanto, pelo princípio da eventualidade, caso esse não seja o 
entendimento do Tribunal, a Secretaria entende que a minuta deve 
ser revista no tocante à exigência de que os agentes públicos 
designados para a Comissão de Licitação, a função de Pregoeiro e a 
Equipe de Apoio devam ser somente servidores efetivos (como está 
previsto no art. 8°, §§1° e 3°, art. 13 e art. 16 da Minuta). 
  
O art. 51 da Lei nº 8.666/93 determina que as Comissões de Licitação 
sejam compostas de, no mínimo, três membros, sendo pelo menos 
dois deles servidores qualificados pertencentes aos quadros 
permanentes da Administração responsável pela licitação. 
 
Analisando a norma do art. 51 da Lei de Licitações, verifica-se que o 
dispositivo veda a participação de pessoas estranhas aos quadros 
permanentes de pessoal do órgão da Administração responsável pelo 
certame na composição da comissão, salvo se houver legislação 
estadual ou municipal que disponha de modo contrário. 
 
Desde que determinado servidor público tenha vínculo laboral perene 
com a entidade responsável pela licitação, vale dizer, pertença ao seu 
quadro permanente de pessoal, em princípio, não haverá 
impedimento à sua participação no órgão colegiado ora em exame, 
seja como membro, seja como presidente, seja como suplente. 
 
De fato, o comum, a regra, é a composição de órgãos colegiados com 
servidores da entidade que os deseja. Somente de um dispositivo 
preciso e claro poder-se-ia entender de outro modo, isto é, que 
estaria permitida a participação de estranhos, de não-servidores, em 
tais colegiados. Ademais, quando o legislador pretendeu a 
colaboração de não-servidores nesses colegiados, o fez 
expressamente, consoante se vê no § 5º do art. 51 do referido 
Estatuto. Desse modo, somente os servidores do quadro permanente, 
portanto com vínculo laboral perene com a entidade responsável pela 
licitação, podem, observadas as demais exigências, integrar, como 
titulares ou suplentes, ditas comissões.  
 
Registre-se que o cargo em comissão integra o quadro 
permanente do serviço público, em que pese ser transitório o 
seu exercício. 
 
Aquele que ocupa cargo em comissão ocupa cargo permanente, 
embora seja dele exonerável ad nutum. 
 
Enquanto estiver no exercício do cargo em comissão, o seu ocupante 
é considerado servidor público, encontrando-se submetido ao 
respectivo regime jurídico, inclusive quanto a direitos e deveres, 
mesmo que não seja titular de cargo de provimento efetivo. 
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Todavia, pondera-se que tais servidores podem sofrer pressões, não 
raras vezes, de titulares de poder, capazes de abalar a 
independência e, via de consequência, a imparcialidade inerente ao 
membro da comissão. 
 
Posto isto, a Secretaria também entende inadequada a nomeação de 
ocupantes de cargo em comissão para compor a Comissão de 
Licitação, assim como de servidores cedidos por outros órgãos ou 
entidades, devendo todos os seus membros ser agentes públicos, 
integrados na estrutura da Administração Pública, possuindo vínculo 
laboral perene com a entidade responsável pela licitação. 
 
Entretanto, esta Especializada também entende que não cabe ao 
TCM/GO editar ato normativo de orientação aos jurisdicionados 
acerca do tema, porque tal interpretação extensiva interfere na 
autonomia administrativa dos Municípios, porquanto a Lei n° 8.666/93 
e a Lei n° 10.520/02 não trazem tal exigência de forma expressa. 
 
Para Diógenes Gasparini, todos os membros da comissão de 
licitação, permanente ou especial, devem ter com a entidade, em 
tese, obrigada a licitar, um vínculo laboral permanente, conforme se 
depreende do disposto no art. 51 do Estatuto federal das Licitações e 
Contratos Administrativos. Assim, esses servidores devem agir com 
isenção e longe de eventuais influências dos momentâneos titulares 
de poder. 
 
À vista desse dispositivo e dessa razão, a comissão não deve ser 
composta: 

 
– por servidores cedidos por outras unidades; 
– por contratados, nos termos do art. 37, inc. IX, da 
Constituição (...); e, 
– por estranhos, não servidores, pois não integram o 
quadro permanente. 

 
O mesmo autor também entende que não se pode compor a 
comissão de licitação, permanente ou especial, de tal sorte que seus 
membros sejam servidores ocupantes de cargos de provimento em 
comissão (os nomeáveis e exoneráveis livremente), ou exercentes de 
emprego ou função de confiança, embora esses servidores 
pertençam ao quadro permanente, pois pressupõe-se facilmente 
sugestionáveis a proceder dessa ou daquela forma, desde que sob 
qualquer espécie de ameaça. 
 
Se ainda assim, em face da ausência de vedação legal expressa, a 
Administração Pública optar por nomear ocupantes de cargo em 
comissão para compor sua Comissão de Licitação, registre-se que 
inexiste uma quantidade mínima para sua nomeação. É necessário, 
no entanto, que seja respeitada a proporção no tocante à qualificação 
dos servidores, nos termos supramencionados. 
 
Veja-se o Prejulgado n° 1946 do Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina emitido no Processo CON-07/0112731 a respeito do 
tema: 

 
1. Nas pequenas unidades administrativas, que disponham de reduzido 
quadro de pessoal, excepcionalmente, de acordo com o § 1º do art. 51 
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, a licitação na modalidade de convite 
poderá ser efetivada através de servidor qualificado, formalmente 
designado para essa finalidade pela autoridade competente. 
 
2. Nas licitações de maior vulto (Tomada de Preços e Concorrência) é 
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necessária a nomeação de comissão licitatória composta por três 
membros qualificados, sendo, no mínimo, dois servidores pertencentes 
aos quadros dos órgãos responsáveis pela licitação (art. 51, caput, da 
Lei Federal nº 8.666/93). 
 
3. Para compor o patamar de 2/3 (dois terços) exigido pela 
legislação licitatória, poderão ser nomeados servidores efetivos 
ou comissionados. 
 
4. É admissível a participação de servidores cedidos ou de terceiro 
estranho à Administração, sendo que este último deverá demonstrar 
requisito de qualificação ou especialização técnica, com conhecimentos 
e/ou habilidades suficientes para a prática da tarefa para a qual foi 
escolhido. 
 
5. A Câmara Municipal poderá se valer da comissão de licitações da 
Prefeitura Municipal nos casos em que não dispor de número suficiente 
de servidores para compor sua própria comissão, desde que lei local 
estabeleça os procedimentos a serem observados. (grifou-se) 

 
Portanto, esta Especializada entende indevida a edição por este TCM 
de ato normativo de orientação aos jurisdicionados acerca do tema, 
porque tal conduta interfere na autonomia administrativa dos 
Municípios, além de a Lei n° 8.666/93 e a Lei n° 10.520/02 não 
trazerem expressamente essa exigência. 
 
Dessa forma, é desnecessária a edição de normativo com cunho de 
orientação aos jurisdicionados, já que a matéria está formalmente 
prevista nas Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02, obrigatórias para 
a União, os Estados, o DF e os Municípios.  
 
Assim, a Secretaria a possibilidade de expedição de recomendação a 
todos os Municípios Goianos com as orientações constantes da 
minuta apresentada e até mesmo tal orientação seja feita no bojo dos 
processos que aqui já tramitam, em especial pelo entendimento de 
que não ser pertinente a edição de ato normativo reiterando o que já 
está descrito nas Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/02 e orientando 
que os servidores nomeados para a Comissão de Licitação, bem 
como a designação de Pregoeiro e Equipe de Apoio devam ser 
efetivos, já que esta exigência não está expressa nas referidas leis. 
 
A par disto, esta SLC frisa seu entendimento de que as previsões 
contidas no arts. 51 da Lei de Licitações, art. 3º, inciso IV, §1º da Lei 
n° 10.520/02, bem como o art. 16, inciso VII da Instrução Normativa 
TCM/GO n° 015/12 já são suficientes para regularem o assunto. 
 
Assim, sugerimos que seja conhecida a Representação, e, no mérito, 
julgada improcedente, tendo em vista a desnecessidade de emissão 
de ato normativo que repisa o que já está legislado e sugere eventual 
expedição de recomendação aos Municípios Goianos para este fim. 
 
2.       CONCLUSÃO. 
 
Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, no que se refere ao âmbito de sua competência, 
RECOMENDA que o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno conheça da 
Representação oferecida por preencher os requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 207 c/c 203 e 228, inciso II, do 
RITCM/GO, julgando-a improcedente e determine seu 
arquivamento tendo em vista a fundamentação acima exposta. 
 
Volvam-se os autos ao Gabinete da Presidência. 
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DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

O Ministério Público de Contas, através do Parecer n. 2396/2014, 

manifestou-se nos seguintes termos: 

 
(...) 
 
Refluindo de seu pedido inicial, este Ministério Público de Contas 
reconhece a dificuldade legal de se obrigar os jurisdicionados a 
comporem suas comissões licitantes e a escolherem seus pregoeiros 
dentre o quadro de servidores efetivos. 
 
Isso porque à luz do entendimento da literatura e da própria redação 
do art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 10.520/02, necessário reconhecer a 
distinção entre quadro permanente e servidores efetivos, abarcados 
esses por aquele conceito mais amplo que inclui também os providos 
em comissão. 
 
Não obstante, registre-se o grande esforço que esta Casa de Contas 
tem empreendido na fiscalização das unidades jurisdicionadas quanto 
ao cumprimento do disposto no inciso V do art. 37 da Constituição da 
República no que tange à garantia da prevalência de servidores 
efetivos no corpo estatal. 
 
E o tem feito para, em última instância, não apenas para fazer 
cumprir a regra do concurso público, mas igualmente para assegurar 
a formação de um corpo permanente e qualificado que confira 
conhecimento organizacional ao aparelho público. 
 
Essa cultura de enraizar competências tem se mostrado vital na 
potencialização das capacidades da gestão pública. 
 
Nesse sentido, surgem óbvias as vantagens de se adotar como regra 
geral a nomeação de servidores efetivos para o exercício das funções 
em apreço, não apenas porque presumivelmente mais aptos ao seu 
desempenho, eis que recrutados pelo filtro do certame público, como 
também porque o caráter permanente do vínculo que entretém como 
o Estado tende a reter conhecimentos no corpo administrativo. 
 
Não é só. 
 
Conforme exposto na inicial, evidente que a precariedade do vínculo 
dos servidores comissionados com o poder público, a permitir seu 
afastamento a qualquer tempo conforme discricionário entendimento 
da autoridade nomeante, sujeita-os a pressões várias que podem 
turvar a correta atuação na condução dos certames públicos. 
 
Mas se recomendável a designação de servidores efetivos para o 
exercício das atividades em questão, induvidoso também que para 
consecução dos fins aqui postulados promovam os entes sujeitos à 
jurisdição desta Corte a contínua capacitação dos servidores 
envolvidos nas licitações. 
 
Como modernamente reconhecido,  

 
é preciso repensar os programas de treinamento para transformar o 
local de trabalho em um ambiente de aprendizagem, redefinindo papéis 
dos trabalhadores de forma que eles se tornem parceiros na criação 
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deste ambiente e de modo a incluir nesse espaço o ser humano na sua 
totalidade. A educação continuada pode ser um dos meios para se 
processar esta transformação dentro da organização.  
 
A melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos passa 
pela modernização da área de RH, revisando os processos de trabalho 
e informatização das suas rotinas e, principalmente, pela capacitação 
dos servidores, representantes efetivos da vontade política do Estado. 
Para isso, torna-se imprescindível a criação de um sistema para 
gerar a capacitação. Todavia, torna-se necessário estar 
permanentemente atento para o fato de que em uma época em que 
a capacitação gerencial necessita ser compreendida como 
educação continuada [...], faz-se necessário, também repensar o 
conceito que se tem do ser humano no espaço das organizações. De 
nada adianta falar-se em educação continuada se não houver uma 
nova percepção do que é ser gente e do que é educação continuada 
para os seres humanos. 

 
Esta não é outra senão, frise-se, a própria orientação do arcabouço 
normativo brasileiro. 
 
Com efeito, ao traçar as diretrizes para a política do Estado para os 
servidores públicos, o Texto Constitucional determina que lei de cada 
um dos entes da Federação disciplinará a aplicação de recursos 
orçamentários no desenvolvimento de programas de qualidade e 
produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, 
reaparelhamento e racionalização do serviço público. 
 
O invocado art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93 também é claro ao 
afirmar que as comissões, permanentes ou especiais, destinadas a 
julgar habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua 
alteração ou cancelamento, e as propostas serão compostas de, no 
mínimo, 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores 
qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da 
Administração responsáveis pela licitação. 
 
Excetuados os casos específicos – de que constitui exemplo maior o 
concurso – que exigem a convocação de pessoas estranhas ao órgão 
para compor a comissão de licitação, resta evidente que seus 
membros, servidores públicos, na salvaguarda do interesse coletivo, 
devem deter habilitação específica para apreciar as propostas.  
 
Para além da marcante clareza da expressão “servidores 
qualificados”, como anota Marçal Justen Filho, comentando o art. 51, 

 

embora o § 2º refira-se apenas aos casos de inscrição, alteração ou 
cancelamento de registro cadastral, a regra deverá ser interpretada 
ampliativamente. 
 
É desejável e usual que ao menos um dos integrantes tenha 
conhecimento jurídico que lhe permita adequar os atos praticados aos 
dispositivos norteadores da licitação. Isso, porém, não é obrigatório. 
 
Não se concebe, contudo, a absoluta ausência de capacitação técnica 
dos membros da comissão (...). 
 
A nomeação de membros técnica e profissionalmente não habilitados 
para julgar o objeto da licitação caracteriza abuso de poder da 
autoridade competente. Se a Administração impõe exigências técnicas 
aos interessados, não pode invocar sua discricionariedade para 
nomear comissão destituída de condições para apreciar o 
preenchimento de tais requsitos. 

 
No mesmo passo, anote-se que a Lei Federal nº 10.520/02 exige do 
pregoeiro algumas habilidades específicas,  
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conhecimento jurídico e técnicos razoáveis, raciocínio ágil e espírito 
esclarecido. O Pregoeiro não desempenha mera função passiva (de 
abertura de propostas, exame de documentos, etc.), mas lhe cabe 
inclusive fomentar a competição – o que significa desenvoltura e 
ausência de timidez. Nem todas as pessoas físicas dispõem de tais 
características, que se configuram como uma questão de 
personalidade muito mais do que de treinamento. Constituir-se-á, 
então, em dever da autoridade superior verificar se o agente preenche 
esses requisitos para promover sua indicação como pregoeiro. 
 
Para simplificar a questão, o art. 7º, parágrafo único, do regulamento 
federal do pregão comum determinou que somente podem ser 
designados como pregoeiros os servidores que tiverem realizado 
“capacitação específica” para tanto. Deve-se interpretar a fórmula 
redacional como se referindo à realização de treinamentos e 
cursos voltados à atividade do pregoeiro (...) eis que o pregão 
demanda não apenas boa vontade ou vocação do servidor. É 
necessário estar ele adequadamente treinado para a atividade. 

 
Não se pode olvidar do caráter orientador do controle, a exigir postura 
colaborativa desta Casa para melhor desempenho da atividade 
administrativa pelos jurisdicionados. Evidentes os reflexos de um tal 
salto qualitativo na preservação do erário, decorrência natural da 
aplicação do princípio da eficiência à gestão pública. 
 
Ante o exposto, este Ministério Público de Contas manifesta-se pelo 
conhecimento desta Representação, pugnando esta Corte oriente os 
jurisdicionados no sentido de que: 
 
1. Na escolha dos membros da Comissão de Licitação, 
especial ou permanente, bem assim na designação dos 
pregoeiros, com o intuito de salvaguardar o interesse público e 
permitir a mais criteriosa e independente atuação do corpo 
técnico responsável pelo processamento das diversas fases do 
procedimento, deem preferência aos servidores pertencentes ao 
quadro efetivo da unidade ou ente promotor do certame; 
 
2. Observem, em atenção ao disposto no § 1º do art. 3º da 
Lei Federal nº 10.520/02, que a equipe de apoio deverá ser 
integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo 
efetivo ou emprego da administração; 
 
3. Estabeleçam política de pessoal que assegure, contínua e 
periodicamente, a capacitação dos pregoeiros, membros das 
equipes de apoio e das comissões licitantes através de cursos e 
treinamentos voltados ao exercício de suas atividades. 

 

É o relatório. 

 

 

VOTO DO RELATOR 

 

Considerando que a Representação foi apresentada pelo Ministério 

Público de Contas e estão presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos 

nos arts. 207 e 208, II do RITCM/GO, a mesma deve ser conhecida por essa Corte.  
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Ante aos próprios e oportunos fundamentos exarados pelo Ministério 

Público de Contas no aludido Parecer n. 2396/2014, onde o mesmo refluiu de seu pedido 

inicial reconhecendo a dificuldade legal de se obrigar os jurisdicionados a comporem 

suas comissões licitantes e a escolherem seus pregoeiros dentre o quadro de 

servidores efetivos, a Relatoria acolhe integralmente tal posicionamento e manifesta 

o voto por orientar os jurisdicionados no seguinte sentido:  

 

I. Na escolha dos membros da Comissão de Licitação, especial ou 

permanente, bem assim na designação dos pregoeiros, com o intuito de 

salvaguardar o interesse público e permitir a mais criteriosa e independente atuação 

do corpo técnico responsável pelo processamento das diversas fases do 

procedimento, dêem preferência aos servidores pertencentes ao quadro efetivo da 

unidade ou ente promotor do certame; 

 

II. Observem, em atenção ao disposto no § 1º do art. 3º da Lei 

Federal nº 10.520/02, que a equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria 

por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração; 

 

III. Estabeleçam política de pessoal que assegure, contínua e 

periodicamente, a capacitação dos pregoeiros, membros das equipes de apoio e das 

comissões licitantes através de cursos e treinamentos voltados ao exercício de suas 

atividades. 

 

É o voto. 

 

Gabinete do Conselheiro Diretor da Primeira Região, em 11 de 

setembro de 2014. 

 

 

 

VIRMONDES CRUVINEL 

Conselheiro Relator 
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