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ACÓRDÃO AC-CON N. 00005/20 – Técnico-Administrativa 

 

PROCESSO N. : 13301/19 

MUNICÍPIO : Palestina de Goiás 

ÓRGÃO : Câmara Municipal 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Manoel Mendonça Lima – Presidente da Câmara Municipal 

CPF : 136.689.191-00 

REPR. DO MPC : Procurador Regis Gonçalves Leite 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. USO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA NAS LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL CUJO 
NÚMERO DE SERVIDORES É INFERIOR A TRÊS.  

A Comissão de Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações 
realizadas pela Câmara Municipal quando, excluídos os vereadores, o 
número de servidores desse órgão for inferior a 03 (três) ou, quando o 
número de servidores for igual ou superior a 03 (três), mas não exista 
no seu quadro de pessoal pelo menos 2 servidores qualificados para 
participar do procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da Lei 
8666,93. 

Caso a Comissão da Prefeitura tenha sido criada e regulamentada 
por lei, deve haver alteração na legislação prevendo a sua atuação 
nas licitações da Câmara Municipal. 

Se a Comissão da Prefeitura foi criada e regulamentada por ato 
administrativo, deve haver alteração no seu texto, prevendo a 
atuação nas licitações da Câmara Municipal, caso em que deve haver 
formalização entre os dois órgãos, seja por convênio ou outro ato.  

Se a comissão da Prefeitura foi criada por lei, mas a sua atuação e 
atribuições estão previstas em ato administrativo, deve haver 
alteração deste ato, nos termos do previsto no parágrafo anterior 
alínea anterior.  
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

13301/19, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Manoel Mendonça Lima, 

Presidente da Câmara Municipal de Palestina de Goiás, solicitando posicionamento 

deste Tribunal acerca da possibilidade do órgão legislativo utilizar a mesma 

Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, com a aquiescência do Chefe do 

Poder Executivo, quando os servidores do Legislativo não forem em número 

suficiente para compor a referida Comissão. 

 

Considerando a Proposta de Decisão nº 034/2020 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

 

1.  Responder, nos termos pontuados nos subitens 1.1 e 1.2, o 

questionamento do consulente, reformulado na forma abaixo: 

É possível que o Poder Legislativo utilize a Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal, com a aquiescência de seu Chefe de Governo, quando o 

número de servidores da Câmara Municipal, excluídos os vereadores, for 

inferior a 3 (três)? 

1.1 A Comissão de Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações 

realizadas pela Câmara Municipal quando o número de servidores do Poder 

Legislativo, excluídos os vereadores, for inferior a 03 (três) ou, mesmo quando o 
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número de servidores for igual ou superior a 03 (três), não exista no seu quadro de 

pessoal pelo menos 2 servidores qualificados para participar do procedimento 

licitatório, nos termos do art. 51 da Lei 8666,93. 

 

1.2  Nessa situação, a atuação da Comissão de Licitação da Prefeitura 

deve observar o seguinte: 

 

1.2.1 Se a Comissão da Prefeitura foi criada e regulamentada por lei, deve 

haver alteração na legislação prevendo a sua atuação nas licitações da Câmara 

Municipal; 

 

1.2.2  Se a Comissão da Prefeitura foi criada e regulamentada por ato 

administrativo, deve haver alteração no seu texto, prevendo a atuação nas licitações 

da Câmara Municipal, caso em que deve haver formalização entre os dois órgãos, 

seja por convênio ou por outro ato formal; 

 

1.2.3 Se a Comissão da Prefeitura foi criada por lei, mas a sua atuação e 

atribuições estão previstas em ato administrativo, deve haver alteração deste ato, 

nos termos do previsto no subitem anterior. 

 

2. Alertar que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do 

Executivo pela Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, 

caberá à autoridade competente do Legislativo homologar e, após, adjudicar o 

objeto da licitação, nos termos do art. 43, inc. VI da Lei n.8.666/93.  
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3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
22 de Abril de 2020. 

 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
 
Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 
Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada 
Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 
Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 
Athayde. 

 
Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José 
Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 034/2020 – GABVJ 

PROCESSO N. : 13301/19 

MUNICÍPIO : Palestina de Goiás 

ÓRGÃO : Câmara Municipal 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : Manoel Mendonça Lima – Presidente da Câmara Municipal 

CPF : 136.689.191-00 

REPR. DO MPC : Procurador Regis Gonçalves Leite 

RELATOR : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos de consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Manoel Mendonça Lima, Presidente da Câmara Municipal de Palestina de Goiás, 

solicitando posicionamento deste Tribunal acerca da possibilidade do órgão 

Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura Municipal, com a 

aquiescência do Chefe do Poder Executivo, quando os servidores do Legislativo não 

forem em número suficiente para compor a referida comissão. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com o Ofício OF. 046/2019 (f. 

01) e os documentos de folhas 02-21. 

3. A relatoria, por meio do Despacho nº 529/2019 – GABVJ (f. 21) 

encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca para pesquisa acerca 

da existência de resolução/acórdão consulta respondendo matéria semelhante ao 
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questionamento formulado pelo consulente, conforme previsto no art. 134, XV do 

Regimento Interno. 

4. Nos termos do Despacho nº 189/2019 (f. 24), a supracitada divisão 

encaminhou cópia das Resoluções deste Tribunal relacionadas aos 

questionamentos formulados. 

5. Ato contínuo a relatoria exarou a Proposta de Decisão n.º 220/2019 (f. 

27-29), manifestando no sentido de que a Consulta deveria ser conhecida mesmo 

com a ausência de Parecer Jurídico do órgão de assistência técnica ou jurídica da 

Câmara Municipal, propondo a este Tribunal que se posicionasse, preliminarmente, 

acerca dos requisitos de admissibilidade da Consulta. 

6. O Pleno decidiu, mediante o Acórdão Consulta n.º 24/2019 (fls. 30-31) 

que a Consulta deve ser conhecida, ressalvando a ausência do Parecer Jurídico.  

7. Na sequência a relatoria encaminhou os autos para a Secretaria 

Especializada para análise técnica do mérito do feito. 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Após analisados os termos da consulta a Unidade Técnica competente 

exarou o Parecer n.º 002/2020 - SLC (fls. 43-45) nos termos abaixo transcritos: 

2.  ANÁLISE JURÍDICA: 
O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV do Regimento 
Interno deste Tribunal que prevê ser competência desta Especializada a análise dos 
processos referentes às consultas, denúncias, solicitações e outros relacionados com 
a sua área de atuação. 
Diante do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo Pleno desta Corte de 
Contas (fls. 30 e 31), passa-se ao exame do mérito da consulta propriamente dito.  
Preliminarmente, convém ressaltar que o tema atinente à possibilidade de o Poder 
Legislativo utilizar a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal ainda não foi 
objeto de apreciação específica por parte deste Tribunal. 
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Embora exista a Instrução Normativa nº 009/14 que orienta os 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, extrai-se que não fora 
apreciado particularmente o questionamento em tela, mostrando-se imperioso o 
exame da presente consulta para fins de orientação tanto do município consulente, 
quanto dos demais municípios goianos. 
Como meio de viabilizar as contratações do Poder Público com terceiros, o 
constituinte estabeleceu a licitação como ferramenta necessária para a Administração 
Pública concretizar ajustes em benefício da coletividade, garantindo a observância do 
princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa (artigo 
37, XXI, da Constituição Federal). 
Á vista disso, a Lei nº 8.666/1993 foi editada para informar, disciplinar e orientar o 
trâmite das licitações públicas, dando eficácia ao texto constitucional.  
Nesta senda, no intento de ordenar o instituto, tal texto normativo instituiu a Comissão 
de Licitação para coordenar e dirigi-lo sempre garantindo a isonomia entre os 

concorrentes e tendo como fim maior o atingimento do interesse público primário. 
Expressamente prevista no artigo 6º, XVI, Lei nº 8.666/93, a Comissão de Licitação é 
conceituada comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a 
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos 
às licitações e ao cadastramento de licitantes. Vê-se, portanto, que se trata de órgão 
imprescindível que dirige todo o procedimento licitatório, sendo responsável por 
conduzir e zelar pelo bom funcionamento da licitação. 
Outrossim, o artigo 51, caput, da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre normas gerais de 
composição da Comissão de Licitação que, a priori, deve ser composta de no mínimo, 
3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração responsáveis 
pela licitação. 
Diante da realidade de alguns entes federados, especialmente pequenos munícipios, 
o legislador achou por bem excepcionar a previsão mencionada admitindo que, no 
caso de convite, nas pequenas unidades administrativas e em face da exiguidade de 
pessoal disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela 
autoridade competente (artigo, 51, §1º, Lei nº 8.666/93). 
Considerando que é impossível ao legislador infraconstitucional prever todas as 
situações de fato, a existência de lacunas no direito é uma realidade inquestionável, 
cabendo ao aplicador do direito buscar a solução para integrar e preencher as 
omissões do direito.  
Neste cenário, o consulente traz à baila uma situação não prevista expressamente 
pelo legislador pátrio, qual seja, a ausência de servidores no Poder Legislativo em 
face da necessidade de ser constituída Comissão de Licitação para coordenar as 
etapas que antecedem a contratação. Trata-se de realidade vivenciada por diversos 
municípios goianos, ponderando que cerca de aproximadamente 155 destes 
possuíam até 10.000 habitantes no último censo do IBGE datado de 2010 e que, 
portanto, possuem órgãos com poucos servidores. 
Desta feita, esta Especializada entende que diante da impossibilidade fática de ser 
formada uma Comissão de Licitação pelo Poder Legislativo Municipal, diante do 
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escasso número de servidores em seus quadros, a decisão sobre a realização de 
licitações de interesse da Câmara Municipal pela Comissão de Licitações constituída 
pelo Executivo Municipal, é de competência dos referidos entes públicos, em face à 
autonomia municipal garantida pelos artigos 1º, 18 e 29 da Constituição Federal. 
De mais a mais, diante da impossibilidade de a Câmara Municipal dispor de número 
suficiente de servidores para compor sua própria comissão de licitação, valer-se de 
comissão constituída por servidores qualificados do Poder Executivo apresenta uma 
maior garantia de imparcialidade nos procedimentos e no próprio cumprimento do 
artigo 51 da Lei nº 8.666/93. Outro não é o entendimento do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná1, senão vejamos: 
CONSULTA. CÂMARA DE VEREADORES DE CAPANEMA. QUESTIONAMENTOS 

QUANTO À COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES DE LICITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO 

DO ART. 51 DA LEI N. 8.666/93. ADMISSIBILIDADE E RESPOSTA (...) 5. A Câmara 

Municipal pode se valer da comissão de licitações do Poder Executivo no caso de não 

dispor de número suficiente de servidores para compor sua própria comissão nos 

moldes disciplinados lei local e instrumentalizado por termo de cooperação. 

Nestes termos, uma vez ocorrendo a hipótese de realização de licitações da Câmara 
Municipal através da Comissão Permanente de Licitações do Executivo, cabe sugerir, 
para afastar quaisquer questionamentos, que esta seja estabelecida em convênio ou 
outro ato formal ajustado entre os Poderes e/ou mediante lei municipal que estipule 
esse procedimento, à vista dos princípios da legalidade e da segurança jurídica. 
Por todo o exposto, em relação ao questionamento contido no expediente 
encaminhado, propõe-se responder ao consulente que é possível que o Poder 
Legislativo utilize a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal quando o número 
de servidores da Câmara Municipal, excluídos os vereadores, for inferior a 3 (três), 
desde que esta possibilidade seja estabelecida em convênio ou outro ato formal 
ajustado entre os Poderes e/ou mediante lei municipal que estipule este 
procedimento. 
3.   CONCLUSÃO: 
Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 
GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 
a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos arts. 31 
e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 
b) Responder ao Consulente (Sr. Manoel Mendonça Lima) que: 
1. É possível que o Poder Legislativo utilize a Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal quando o número de servidores da Câmara Municipal, excluídos os 
vereadores, for inferior a 3 (três), desde que esta possibilidade seja estabelecida em 
convênio ou outro ato formal ajustado entre os Poderes e/ou mediante lei municipal 
que estipule este procedimento. 
 

                                                           
1 Acórdão nº 2298/19 - Tribunal Pleno. 
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c) Dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. 
. 

II - DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 641/2019 (fls. 

46-47), divergiu parcialmente do posicionamento da Especializada, conforme se 

depreende abaixo: 

a) Da admissibilidade da Consulta 

O Ministério Público de Contas consente com a Unidade Técnica quanto à 
admissibilidade da Consulta, pois estão preenchidos os requisitos estipulados pelo art. 
31, §1º, da LOTCM/GO, assim como pelos arts. 199 e seguintes do Regimento Interno, 
quais sejam: a) indicação precisa de seu objeto; b) a ausência de parecer jurídico foi 
ressalvada em decisão plenária proferida pelo TCMGO. Além disso, a Consulta foi 
encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Palestina de Goiás, autoridade 
competente, nos termos do art. 31, I, da LOTCMGO. 
 
b) Análise de mérito 

  

O Ministério Público de Contas corrobora as conclusões apresentadas pela Secretaria 
de Licitações e Contratos Administrativos quanto à possibilidade de que a Câmara 
Legislativa utilize comissão de licitações da Prefeitura Municipal, quando o número de 
servidores da Casa Legislativa for inferior a três. Propõe, entretanto, que a resposta ao 
consulente exija que tal hipótese esteja autorizada em lei local2 e não apenas por meio 
de ato infralegal. 
A Lei nº 8.666/93 disciplina acerca da comissão de licitação, cujos artigos pertinentes à 
consulta sob análise tem a seguinte dicção: 
Art. 6º. Para os fins desta Lei, considera-se: 
XVI- Comissão – comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a 
função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às 
licitações e ao cadastramento de licitantes; 
Art. 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente 
ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles 
servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da 
Administração responsáveis para a licitação. 

                                                           
2 A Constituição Federal estabelece que: 

Art. 30.  Compete aos Municípios: 

I- legislar sobre interesse local; 

II- suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
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§1º No caso de convite, a Comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas 
unidades administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponível, poderá ser 
substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. 
Como se observa, a lei nacional de licitações enfrentou a questão atinente à exiguidade 
de pessoal apenas para o convite. Com isso, tem-se que os demais entes federados 
podem legislar a respeito no que concerne às outras modalidades licitatórias, para 
atender suas peculiaridades socioeconômicas, vez que a competência privativa da 
União, em matéria de licitações, abarca apenas as normas gerais, a teor do art. 22, 
XXVII, da Constituição Federal. 
Nesse sentido, tem-se que a insuficiência de pessoal que componha os quadros da 
Câmara Municipal, de modo a inviabilizar a formação de comissão de licitação com, no 
mínimo, três servidores, conforme exigência da lei 8.666/93, é situação cuja solução 
deve emergir de lei local. 
Vale registrar que a hipótese trazida pelo consulente já foi enfrentada por outros 
Tribunais de Contas, que veicularam o entendimento de que é possível que a Casa 
Legislativa, diante da impossibilidade de composição de comissão de licitações em 
decorrência da exiguidade de pessoal, se utilize da Comissão de Licitações da Prefeitura 
Municipal, desde que haja autorização legal para tanto, conforme elucidam os seguintes 
julgados: 
EMENTA: Consulta. Procedimento licitatório. Viabilidade. Composição de Comissão. 
Carência de Pessoal. 
Conhecer da consulta, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade e se tratar 
de matéria sob o alcance da competência fiscalizadora deste TCE. No mérito, responder 
a consulta no sentido de aplicar, à espécie, o disposto no §1º do art. 51, da Lei nº 
8.666/93, bem como recomendar ao Legislativo que se utilize, em seus procedimentos, 
excepcionalmente, da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal. Necessidade de 
Regulamentação em lei específica. (TCE/TO, RC 139/2009 – Pleno, Rel. Conselheiro 
Jamil Fernandes Martins, julgado em 01/04/2009). – gizou-se 

Prejulgado nº 1805-TCE/SC 

1. 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; 
2. O estagiário não reúne conhecimento e habilitação necessária para ser membro de 
uma comissão de licitação. 
3. Nos pequenos municípios, havendo carência de pessoal, excepcionalmente na 
modalidade convite, a comissão de licitação pode ser substituída por servidor designado 
para esse fim. (TCE/SC, CON 06/00073548 – Prejulgado nº 1805-TCE/SC, Conselheiro 
José Carlos Pacheco, data da sessão: 12/06/2006).- gizou-se 
 
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina que o TCMGO responda ao 
consulente que: 
 - A Câmara Municipal pode utilizar comissão de licitação da Prefeitura Municipal quando 
o número de servidores da Casa Legislativa, excluídos os vereadores, for inferior a três, 
desde que essa possibilidade se encontre regulamentada em lei local. 
(RC) 
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8. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

9. Inicialmente cumpre assinalar que nos termos do Acórdão Consulta n.º 

00024/2019 (f. 30-31) o Pleno deste Tribunal já se manifestou pelo conhecimento da 

presente Consulta, portanto, passa-se para a análise do mérito.  

10. Acrescenta-se ainda, que na decisão acima mencionada o 

questionamento do consulente foi reformulado, com o escopo de dar o devido grau 

de abstração, da seguinte forma: 

É possível que o Poder Legislativo utilize a comissão de licitação da 

Prefeitura Municipal, com a aquiescência de seu Chefe de Governo, 

quando o número de servidores da Câmara Municipal, excluídos os 

vereadores, for inferior a 3 (três)? 

11. Antes de adentrar no questionamento formulado, faz-se necessário 

tecer alguns comentários acerca da formação da comissão de licitação, a luz da Lei 

n.º 8.666/93. 

12. A Lei Federal que institui normas para a Licitação e Contratos da 

Administração Pública, prevê em seu artigo 6º, inciso XVI, que a Administração deve 

criar comissão permanente ou especial com a função de receber, examinar e julgar 

todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de 

licitantes. 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 
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(...) 

XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com 
a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos 
relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. 

13. Depreende-se pelo teor do dispositivo legal acima que as comissões de 

licitação podem ser permanentes ou especiais. Embora as suas atribuições sejam 

idênticas elas se distinguem pelo fato da primeira não se extinguir após os trabalhos 

licitatórios, a adjudicação e homologação do bem licitado, mantendo sua atuação em 

outras licitações de interesse da Administração Pública. Já a segunda tem natureza 

temporária, extinguindo automaticamente após o término do certame.  

14. Ao tratar da atuação das comissões de licitação, a doutrina 

especializada esclarece que a comissão permanente deve ser nomeada para operar 

nas licitações do dia a dia, que são corriqueiras, agilizando e facilitando as 

aquisições realizadas pela Administração Pública. Já as Comissões Especiais 

deverão ter a sua atuação voltada para as situações mais complexas, como por 

exemplo, a concorrência.  

15. Nesse sentido Sidney Bittencout leciona: 

Quanto à atuação das comissões de licitações, não há dúvida de que o Estatuto, na 
busca da agilização e facilitação das aquisições, sinaliza a existência de uma 
comissão permanente para o dia a dia, atuando em todas as licitações corriqueiras, 
em qualquer modalidade, e, quando necessário, uma comissão especial, voltada para 
as situações mais intrincadas, quase sempre na modalidade concorrência, 
notadamente nos tipos técnica e preço e melhor técnica.  

16. Quanto ao instrumento normativo adequado para a instituição das 

comissões de licitação, Diógenes Gasparini leciona que pode ser por lei ou ato 

administrativo: 

As comissões de licitação, permanentes ou especiais, e as demais referidas pelo 
Estatuto federal Licitatório podem ser criadas por lei, que além de sua instituição 
disporá sobre outros aspectos desses colegiados. 
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(...) 

Quando as leis de organização administrativa ou de criação da entidade da 
Administração Pública indireta nada prescreverem quanto à criação de comissão de 
licitação, permanente ou especial, ou sobre a instituição dos demais colegiados 
mencionados na Lei federal de Licitação e Contratos Administrativos, a criação e a 
regulamentação de seu funcionamento cabem à entidade que deles tem 
necessidade e, dentro dessa a de maior hierarquia. (GASPARINI, Diógenes. 
Comissões de licitação. São Paulo: Editora NDJ, 1997, p.23-24). Grifo nosso. 

 

17. Defendendo a possibilidade de instituição de comissão de licitação por 

ato administrativo, Ricardo Marcondes Martins pugna que o referido colegiado não é 

órgão público, embora possua natureza próxima. Para o autor a referida comissão 

consiste em uma organização administrativa, com atribuições específicas, vinculada 

a um órgão, logo, elas podem ser criadas por ato administrativo: 

E qual a natureza jurídica da comissão de licitação? Diógenes Gasparini afirma tratar-
se de um órgão público. Equivoca-se: “órgãos só podem ser criados por lei” (CF/88, 
art. 84, VI, “a”). As comissões podem ser instituídas por ato administrativo. Celso 
Antônio Bandeira de Mello conceitua os órgãos como “unidades abstratas que 
sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado”. O órgão se viabiliza 
concretamente por intermédio dos agentes públicos, investidos dos poderes 
correspondentes ao respectivo círculo de atribuições. São dois conceitos interligados, 
mas que não se fundem numa unidade: o órgão, círculo de atribuições, e o agente 
investido das respectivas atribuições. Órgãos não têm personalidade jurídica, são 
“constelação de várias funções unitariamente consideradas” ou “feixes individuais de 
poderes funcionais repartidos no interior da personalidade estatal”. Mas tal qual a 
pessoa jurídica, o órgão não tem vida anímica própria, necessita do agente: a 
vontade do Estado e, pois do órgão, é imputada ao agente, a quem se atribui o 
exercício da função. A comissão tem natureza próxima do órgão público, mas 
não se confunde com ele: é uma organização administrativa, com atribuições 
específicas, pertencente a um órgão e formada por um conjunto de agentes. 
(Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11; Decreto nº 
7.581/11): aspectos fundamentais/ Coordenadores: Márcio Cammarosano, Augusto 
Neves Dal Pozzo, Rafael Valim.– 3. ed. rev., ampl. e atual. – Belo Horizonte: Fórum, 
2014, p. 209). Grifo nosso 

 

18. Cumpre assinalar, no entanto, que se a criação da comissão de 

licitação e a sua regulamentação estiver prevista em lei, qualquer alteração de suas 
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prescrições ou, mesmo a sua extinção, deve se realizada também por lei. De igual 

modo, se a constituição e o regramento da comissão ocorrer por ato administrativo, 

as posteriores alterações deverão ocorrer mediante ato de mesma natureza. Neste 

sentido, Diógenes Gasparini comenta: 

A par dessas, de um só conteúdo, algumas leis, como as de organização 
administrativa e de criação das pessoas governamentais (sociedade de economia 
mista, empresa pública), criam esses colegiados, prescrevem sua vinculação a um 
certo órgão, estabelecem suas competências e indicam os critérios para a nomeação 
de seus membros e para escolha de seus Presidentes. Releva notar que qualquer 
alteração dessas prescrições ou a extinção da própria comissão há de ser por lei. 

(...) 

De regra, o ato de criação consubstancia-se num ato jurídico propriamente dito ou 
num ato administrativo. É daquela espécie quando se trata de entidade que segue o 
regime de direito privado, como é o caso da sociedade mista. É dessa modalidade 
quando disse respeito a entidade que observa o figurino ditado pelo Direito Público ou 
Administrativo, (...) 

Qualquer alteração nesses atos, ou mesmo a extinção da comissão de licitação, 
exige ato de igual natureza e hierarquia, atendidas as idênticas formalidades 
observadas para a instituição do ato de criação. (GASPARINI, Diógenes. Comissões 
de licitação. São Paulo: Editora NDJ, 1997, p.23-24). 

 

19. O artigo 51 da Lei 8666/93, adiante transcrito, dispõe que as comissões 

de licitação, sejam permanentes ou especiais, devem ser compostas por no mínimo 

3 membros, sendo que, pelo menos 2 (dois) deles devem ser servidores 

qualificados pertencentes do quadro permanente do órgão da Administração 

responsável pela licitação. 

Art. 51.  A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por comissão 
permanente ou especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 
(dois) deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos 

órgãos da Administração responsáveis pela licitação. 
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20. A qualificação técnica de pelo menos 2 dos 3 integrantes da 

comissão de licitação é uma exigência explícita da Lei 8666/93. A doutrina tem 

entendido que o servidor público está qualificado, nos termos do art. 51 do referido 

diploma legal, quando possui conhecimentos acerca da licitação e de seu objeto, 

não se exigindo que os integrantes da comissão sejam especialistas no assunto. 

Nesse sentido Diógenes Gasparini comenta: 

Por sua vez, qualificado é o servidor que possui conhecimento sobre licitação e 
sobre o objeto licitado. Não se exige habilitação. A lei só faz essa exigência para os 
membros da comissão de cadastramento (art. 51, § 2º) e, ainda assim, quando se 
tratar de cadastramento relacionado com obras e serviços e aquisição de 
equipamentos. Essa qualificação há de ser mais apurada quando são nomeados para 
compor comissão especial, dada a especificidade do objeto licitado. Nesse sentido, 
afirma Marçal Justem Filho (comentários, cit. P. 334) que ‘as circunstâncias que 
conduzem à constituição de uma comissão especial também impõem que seus 
membros apresentem condições para enfrentar e superar as dificuldades envolvidas 
no caso’. 

Não se deve exigir que sejam especialistas, mas que tenham um mínimo de 
conhecimento sobre licitação e sobre o objeto licitado. Conhecimentos maiores, 
se necessários, poderão ser obtidos, pela comissão de licitação, de assessores. 
Estes, sim, devem ser especialistas sobre os assuntos carentes de assessoramento. 
O restante dos membros (um, quando a comissão for de três membros) não precisa 
ser qualificado. Todos, no entanto, devem ser bem conceituados como servidores e 
como integrantes da comunidade. (GASPARINI, Diógenes. Comissões de licitação. 
São Paulo: Editora NDJ, 1997, p.53). Grifo nosso. 

 

21. Sidney Bittencourt, citando Marçal Justen, esclarece que a nomeação 

de servidor não qualificado para compor a comissão de licitação caracteriza abuso 

de poder da autoridade competente. Para o autor, se a Administração impõe 

exigências técnicas aos interessados, não pode nomear comissão que não possua 

condições para apreciar o preenchimento destes requisitos. 

Quanto à qualificação dos membros, o Estatuto impõe que o colegiado seja composto 
por, no mínimo, três membros, sendo dois, pelo menos, servidores qualificados. 
Logicamente, essa proporção de dois terços há de ser mantida nas comissões com 
maior número de membros. É mais do que desejável, apesar de não obrigatório, que 
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um dos integrantes das comissões detenha conhecimento jurídico específico que lhe 
permita auxiliar nos atos praticados. O que não se pode conceber é a total ausência 
de capacitação técnica dos membros quando o objeto licitado envolver requisitos 
especiais. Registre-se, contudo, que não há profissional com formação para a 
realização da tarefa acometida aos membros das comissões, uma vez que inexiste 
curso oficial (devidamente reconhecido e registrado) de capacitação nesse âmbito. 
Evidentemente, esse requisito atualmente tem íntima ligação com o previsto no 
Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, que instituiu a “Política e as Diretrizes 
para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional”, que considera: (a) capacitação: o processo permanente e 
deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento 
de competências institucionais por meio do desenvolvimento de competências 
individuais; e (b) eventos de capacitação: os cursos presenciais e a distância, 
aprendizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, 
seminários e  congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que 
atendam aos interesses da Administração Pública federal direta, autárquica e 
fundacional. Sobre o tema, Marçal Justen, com justa razão, chega a considerar que 
a nomeação de membros técnica e profissionalmente não habilitados 
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 requisitos. O agente que não está técnica, científica e 
profissionalmente habilitado para emitir juízo acerca de certo assunto não pode 
integrar comissão de licitação que tenha atribuição de apreciar propostas 
naquela área. (Bittencourt, Sidney Licitação passo a passo: comentando 
todos os artigos da Lei nº 8.666/93 totalmente atualizada 10. ed. – Belo Horizonte : 
Fórum, 2019. P. 591-592). 
 

22. Considerando as dificuldades dos entes federados de menor porte 

atenderem as exigências para formação de suas comissões de licitação, o legislador 

estabeleceu a exceção quanto ao número de integrantes, no §1º do art. 51, apenas 

para a modalidade de Convite: 

Art. 51 (...) 

§ 1o  No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas 
unidades administrativas e em face da exigüidade de pessoal disponível, poderá ser 
substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente.  

 

23. Conforme se vê, nesta situação específica, a comissão de licitação 

pode ser substituída por apenas um servidor formalmente designado.  
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24. Ocorre, que o Brasil e, em especial, o Estado de Goiás, possui 

municípios minúsculos que enfrentam dificuldades em constituir suas comissões de 

licitação nas modalidades licitatórias não abrangidas pela exceção suscitada acima, 

devido ao reduzido número de servidores em seu quadro de pessoal. Neste ponto, 

cabe mencionar o interessante dado trazido pela Secretaria Especializada no 

Parecer n.º 002/2020 – SLC, informando que aproximadamente 155 municípios 

goianos possuíam até 10.000 habitantes no último censo realizado pelo IBGE, em 

2010.  

25. Tal fato demonstra a relevância da atuação deste Tribunal neste feito, 

interpretando a Lei 8666/93 em tese, de modo a preencher uma lacuna legislativa e 

orientando os municípios jurisdicionados acerca de situação fática enfrentada na 

formação de comissões de licitação pelas Câmaras de Vereadores que possuem 

reduzido número de servidores em seu quadro de pessoal. 

26. Verificadas as manifestações da Especializada e do Ministério Público 

de Contas, observou-se que outros Tribunais de Contas já decidiram favoráveis à 

possibilidade do ente Legislativo utilizar-se da comissão de licitação da Prefeitura, 

quando em seu quadro de pessoal não houver servidores suficientes para compor a 

referida comissão, conforme se vê do Acórdão n.º 2298/19 – Pleno – TCE PR, RC 

139/2009 – TCE TO e Prejulgado n.º 1805 – TCE SC. 

27. Com fundamento nestas decisões, Unidade Técnica e Ministério 

Públicos de Contas concordam quanto a possibilidade de o Legislativo utilizar a 

comissão de licitação da Prefeitura, quando o número de servidores da Câmara 

Municipal, excluídos os vereadores, for inferior a 3.  
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28. A Unidade Técnica arguiu, ainda, que tendo em vista a autonomia 

municipal (arts. 1º, 18 e 29 Constituição Federal), o trato dessa situação é de 

competência dos referidos entes públicos. 

29. A Ementa constante da Proposta do Conselheiro Moacir Bertoli, Relator 

do Processo n.º CON-07/00112731 que reformou o Prejulgado n.º 1805 do TCE de 

Santa Catarina, apresenta entendimento semelhante:  

Ementa: Licitações. Comissão de julgamento. Atuação nos Municípios. 
Revogação de prejulgado. 
É de competência dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal definir em convênio 
ou através de lei local, a possibilidade e procedimentos para comissão de licitações 
constituída pelo Executivo realizar as licitações de interesse da Câmara Municipal, 
em face à autonomia municipal assegurada pela Constituição Federal. Deve ser 
revogado prejulgado que estabelece vedação dessa atuação, com caráter de 
cooperação entre Poderes. 
Convite. Execução. 
As pequenas unidades administrativas que contam com reduzido número de pessoal 
podem designar, em caráter excepcional, um servidor qualificado para executar 
licitação na modalidade de convite, de acordo com o art. 51, § 1º da Lei 8.666, de 

1993. (Relatório GCMB/2007/00461. TCE-SC). 
 

30. Divergiram, entretanto, no tocante às formalidades necessárias para 

instituir esse procedimento. Entende a Especializada que essa colaboração pode ser 

estabelecida por convênio ou outro ato formal ajustado entre os Poderes e/ou 

mediante lei municipal. Já o parquet, pugna na necessidade de lei municipal 

regulando esta situação.  

31. O posicionamento do Ministério Público de Contas demonstra bastante 

rigidez e formalismo, já que, conforme tem entendido a doutrina especializada, já 

mencionada acima, a criação da comissão de licitação pode se dar tanto por lei 

quanto por ato administrativo. Portanto, nada obsta que o procedimento de utilização 
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da comissão da Prefeitura, pelo Poder Legislativo, nas situações questionadas, 

também possa ser formalizado por ato administrativo. 

32. Contudo, de acordo com Diógenes Gasparini, acima citado, deve-se 

observar a natureza do ato que criou e regulamenta a comissão de licitação para se 

instituir alterações no seu funcionamento.  

33. Assim, se a comissão de licitação da Prefeitura foi criada por lei, o 

estabelecimento da utilização desta pela Câmara Municipal, nas situações em que 

este ente administrativo possua servidores em número inferior a 03 (três), deve ser 

regulado por meio de lei municipal, já que esta situação representa alteração nas 

suas atribuições. Por outro lado, se o colegiado foi criado e está regulamentado por 

ato administrativo, alterações nesse sentido deve ser realizado por ato de mesma 

espécie, caso em que serão estabelecidas as regras atinentes a esta nova atribuição 

da comissão.  

34. Neste ponto, cabe salientar, ainda, que se a comissão de licitação da 

Prefeitura foi criada por ato administrativo expedido pelo Prefeito e houver alteração 

em suas atribuições para instituir a sua atuação nas licitações realizadas pelo 

Legislativo, deve haver ato formalizando o interesse comum dos dois entes (Poder 

Legislativo e Poder Executivo), seja por convênio ou outro ato formal. Esta 

formalidade não será necessária quando a criação e regulamentação da comissão 

de licitação da Prefeitura se derem por lei, já que não obstante o ato legislativo seja 

de iniciativa do prefeito, seu teor será submetido à discussão e votação pela Câmara 

Municipal, conforme previsto na Lei Orgânica do Município, representado, assim, a 

vontade dos dois Poderes. 
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35. Há, ainda, a situação em que, embora a comissão de licitação da 

Prefeitura tenha sido criada por lei, as suas atribuições e atuação estão previstas em 

ato administrativo. Nesta hipótese, basta a alteração do ato administrativo, com as 

formalidades já mencionadas no parágrafo anterior, isto é, um instrumento 

formalizando o interesse comum do Executivo e do Legislativo. 

36. Outro ponto a ser considerado consiste na situação em que, embora a 

Câmara possua 3 ou mais servidores efetivos, não há dentre estes, pelo menos 2 

com qualificação técnica para participar da licitação, conforme estabelecido 

artigo 51 da Lei 8666/93 e nos termos dos entendimentos doutrinários mencionados 

acima. Entende a relatoria que nesta hipótese também será possível que a comissão 

de licitação da Prefeitura atue nos procedimentos licitatórios da Câmara Municipal. 

37. Importa alertar, por fim, que sendo efetivada a utilização da Comissão 

de Licitação do Executivo pela Câmara Municipal, conforme suscitado acima, caberá 

à autoridade competente do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da 

licitação, nos termos do art. 43, inc. VI da Lei n.8.666/93. 

 

38. Diante do explicitado acima, cumpre responder ao consulente o 

seguinte: 

a) a comissão de licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações realizadas pela 

Câmara Municipal quando, excluídos os vereadores, o número de servidores desse 

órgão for inferior a 03 (três) ou, mesmo quando o número de servidores for igual ou 

superior a 03 (três), não exista no seu quadro de pessoal pelo menos 2 servidores 

qualificados para participar do procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da Lei 

8666,93;  
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b) se a comissão da Prefeitura foi criada e regulamentada por lei, deve haver 

alteração na legislação prevendo a sua atuação nas licitações da Câmara Municipal; 

c) se a comissão da Prefeitura foi criada e regulamentada por ato administrativo, 

deve haver alteração no seu texto, prevendo a atuação nas licitações da Câmara 

Municipal, caso em que deve haver formalização entre os dois órgãos, seja por 

convênio ou por outro ato formal; 

 

d) se a comissão da Prefeitura foi criada por lei, mas a sua atuação e atribuições 

estão previstas em ato administrativo, deve haver alteração deste ato, nos termos do 

previsto na alínea anterior. 

 

39. Conforme todo o acima exposto, amparado na fundamentação 

supracitada, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação 

acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela 

Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria 

n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

40. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 13 de março de 2020.  
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Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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