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Resumo 

Este trabalho traça um breve panorama das competências dos órgãos e 
agentes públicos que atuam nos processos licitatórios realizados na Administração 
Direta dos Municípios. O foco da pesquisa se deu não no estudo dos atos 
procedimentais em si mesmos, mas nas atribuições específicas dos órgãos e 
agentes encarregados de realizar as licitações. Sob esse enfoque, pretendemos 
identificar quem são os agentes públicos legitimados a conduzir os processos 
licitatórios, bem como quais são especificamente as funções a eles atribuídas por 
lei. Além dessas funções, são também abordados aspectos referentes ao modo de 
designação dos agentes públicos que conduzem os certames licitatórios, às 
relações funcionais entre eles, aos efeitos da delegação de competências nas 
licitações, à vinculação dos protagonistas das licitações relativamente aos atos 
praticados. Por final, é feita uma breve análise da responsabilidade dos agentes 
públicos por atos ilícitos praticados nos processos licitatórios, com citação de 
decisões do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas da União. 

Palavras-chave: Direito Administrativo; Licitações; Competência; Órgãos e 
Agentes Públicos. 

  



 

 

 

 

 

 

Abstract 

This work provides a brief overview of the authority of administrative 

bodies and public officials who act in bidding proceedings conducted within the 

direct administration of the municipalities. The focus of the research is not the study 

of procedural acts themselves, but the specific duties of the administrative bodies 

and public agents to execute the bids. Under this approach, we intend to identify 

who are the public officials legally authorized to conduct the bidding process and 

what are the specific duties assigned to them by law. Additionally, the research also 

covers aspects related to the method of appointment of public officials who work on 

the bidding contests, the working relationships between them, the effects of 

delegation on the bids, and the abidance of officials who work on the bids to acts 

they perform. Finally, a brief analysis of the responsibility of public officials for 

unlawful acts committed in the bidding processes is presented, highlighting 

decisions of the Superior Court of Justice, the Supreme Court, the Court of Justice 

of the State of São Paulo and the Federal Court of Auditors. 
 
Keywords: Administrative Law; Public Bids; Authority; Bodies and Public Officials. 
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Introdução 

No campo das licitações e dos contratos administrativos, a noção de 

competência administrativa adquire especial relevo. A identificação dos 

protagonistas do procedimento licitatório é fonte inesgotável de celeumas em quase 

todas as entidades componentes da federação brasileira, em especial nos 

Municípios, entes federativos que são objeto deste trabalho. 

As dúvidas e os receios dos agentes públicos das comunas levam muitas 

vezes a situações esdrúxulas que acabam por revelar o temor desses agentes de 

serem responsabilizados administrativamente, civilmente ou mesmo criminalmente 

por falhas formais ou materiais ocorridas nas licitações. Essas dúvidas e temores 

prejudicam a celeridade dos processos licitatórios, levando muitas vezes a uma 

equivocada revogação do certame. 

Por meio deste trabalho pretendemos uma singela sistematização das 

regras de competência nos processos licitatórios municipais, objetivando assim 

contribuir para a diminuição das nulidades e para a celeridade dos certames nessas 

unidades da Federação. 

Procuramos apresentar subsídios para a identificação dos agentes 

públicos envolvidos na tramitação dos processos licitatórios, bem como para a 

definição das atribuições de cada um deles, com alguma análise casuística dos 

equívocos mais comuns cometidos pelas Administrações municipais por ocasião 

da designação dos protagonistas das licitações. 

À guisa de conclusão, é abordada a responsabilidade administrativa dos 

agentes públicos envolvidos nos processos licitatórios, com breve análise crítica da 

jurisprudência do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União sobre essa 

temática. 
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Capítulo 1 – Conceito de licitação 

O vocábulo licitação tem origem no verbo latino licitari e corresponde ao 

substantivo licitatio. Segundo Antonio Joaquim de Gouvea Pinto1, o verbo licitari na 

acepção que lhe emprestavam os jurisconsultos romanos, significava “lançar maior 

preço na almoeda, ou praça pública”. 

Como é fácil notar, a raiz da palavra licitação está atrelada à ideia de 

oferta, de proposta feita em um átrio público. Ainda que o conceito romano não 

corresponda perfeitamente à licitação tal qual a conhecemos hoje, é certo que 

aquele ainda revela elementos basilares do instituto da licitação moderna: uma 

oferta de preço feita com publicidade. 

Celso Antônio Bandeira de Mello2, com toda percuciência, define 

licitação como 

[...] um certame que as entidades governamentais devem promover 
e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial, para escolher a 
proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se a 
ideia de competição, a ser travada isonomicamente entre os que 
preencham os atributos e aptidões necessárias ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõem assumir. 

Marçal Justen Filho3, por seu turno, conceitua licitação como 

[...] o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo 
critérios objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais 
vantajosa para a Administração e a promover o desenvolvimento 
nacional sustentável, assegurando-se a ampla participação dos 
interessados e o seu tratamento isonômico, com observância de 
todos os requisitos legais exigidos. 

                                                           

1 Memória sobre o Direito e prática das Licitações. Lisboa: Impressão Régia. 1819. p. 08. 
2 Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2013. p. 532. 
3 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2012. 
p. 11. 
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Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro4, licitação é  

[...] o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no 
exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, 
que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, 
a possibilidade de formularem proposta dentre as quais selecionará 
e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. 

Destes conceitos podemos extrair algumas ideias coincidentes. Nessa 

toada, a noção de que a licitação é um procedimento administrativo é um consenso. 

Assim também as ideias de competição isonômica e de vantajosidade para o Poder 

Público. 

Com fulcro na boa doutrina supramencionada, ora nos permitimos 

apresentar nosso conceito de licitação: licitação é um procedimento administrativo5 

criado por lei; necessariamente formal e instrumentalizado por meio de um 

processo administrativo instaurado e processado conforme a lei criadora e os 

princípios de Direito Administrativo, mediante o qual todos os interessados que 

atenderem às condições preestabelecidas no respectivo instrumento convocatório 

poderão formular propostas para contratar com a Administração Pública, que 

escolherá, segundo critérios objetivos, aquela mais vantajosa. 

A competência para editar normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos é privativa da União Federal, conforme estabelece o inciso XXVII6 

                                                           

4 Direito Administrativo. 24ª Edição. São Paulo: Editora Atlas. 2011. p. 356. 

5 Ainda que muitos autores utilizem os termos processo e procedimento administrativo como sinônimos, é certo 

que a grande maioria deles reconhece que são institutos diversos, posição com a qual concordamos. Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo. 24ª Edição. São Paulo: Editora Atlas. 2011. p. 623) esclarece, 

com formidável clareza, as diferenças entre processo e procedimento administrativo. Vale conferir: “Não se 

confunde processo com procedimento. O primeiro existe sempre como instrumento indispensável para o 

exercício da função administrativa; tudo o que a Administração Pública faz, operações materiais ou atos 

jurídicos, fica documentado em um processo; cada vez que ela for tomar uma decisão, executar uma obra, 

celebrar um contrato, editar um regulamento, o ato final é sempre precedido de uma série de atos materiais ou 

jurídicos, consistentes em estudos, pareceres, informações, laudos, audiências, enfim, tudo o que for 

necessário para instruir, preparar e fundamentar o ato final objetivado pela Administração. O procedimento é o 

conjunto de formalidades que devem ser observadas para a prática de certos atos administrativos; equivale a 

rito, forma de proceder; o procedimento se desenvolve dentro de um processo administrativo”. 

6 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
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do artigo 22 da Constituição Federal, lembrando-se outrossim que há vedação 

expressa no § 8º7 do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/1993 acerca da criação de 

novas modalidades de licitação pelos demais entes federados. 

Essas restrições traduzem a prevalência da reserva legal em matéria de 

licitações e contratações públicas: isto é, somente por lei federal é que se podem 

criar modalidades de licitação8. 

No Brasil, atualmente as licitações são regidas por uma lei geral – a Lei 

Federal nº 8.666/1993 – e por outros diplomas legislativos específicos, que criaram 

novas modalidades de licitação9. 

Nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, a licitação destina-

se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento 

nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 

da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

Essa noção de sustentabilidade nas contratações públicas foi inserta 

nesse artigo por meio da Lei Federal nº 12.349/2010. O Decreto Federal nº 

                                                           

[...] 
XXVII - 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, obedecido o disposto no 
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 

7 Art. 22. São modalidades de licitação: 
[…] 
§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. 
8 Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª Edição. São Paulo: 
Editora Dialética. 2012. p. 303) ao comentar o § 8º do artigo 22 da Lei Federal nº 8.666/1993, esclarece que “A 
Lei proíbe a adoção de outras modalidades de licitação ou a combinação das regras procedimentais para 
produzir novas figuras. Significa que o elenco do art. 22 é exaustivo, ressalvada a possibilidade de lei federal 
específica dispor sobre o tema, tal como se passou com a figura do pregão (que se subordina à disciplina da 
Lei nº 10.520) e com a licitação do RDC (que se subordina à Lei nº 12.462). Essa norma geral deverá ser 
observada pelas demais entidades da Federação”. 
9 V.g. a Lei nº 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação Pregão. 
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7.746/2012, que regulamentou o aludido artigo, estabeleceu no seu artigo 4º10, em 

rol não exaustivo, as diretrizes da sustentabilidade. 

De fato, o acelerado esgotamento dos recursos naturais e a acentuada 

degradação ambiental causada por séculos de exploração desordenada desses 

recursos pelo homem fizeram surgir a necessidade de engajamento da sociedade 

e do Poder Público no mister do atingimento da exploração racional dos recursos e 

do desenvolvimento sustentável. Não por outros motivos é que José Joaquim 

Gomes Canotilho11 assevera que “[...] não está na livre disposição dos poderes 

públicos decidir se o ambiente (os elementos naturais da vida) devem ou não ser 

protegidos e defendidos. A imposição constitucional é clara: devem!" 

Os benefícios socioambientais da sustentabilidade são indiscutíveis e a 

sua inserção no conceito legal de licitação constituiu um avanço considerável do 

Direito Administrativo brasileiro. 

  

                                                           

10 Art. 4º São diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 
I – menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e 

VII – origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras. 

11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. 2ª Edição. Coimbra: Livraria 
Almedina. 2008. p. 181. 
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Capítulo 2 – Conceito de competência 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello12, a competência pode ser 

conceituada como “[...] o círculo compreensivo de um plexo de deveres públicos a 

serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e demarcados poderes 

instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação de interesses públicos”. 

Hely Lopes Meirelles13, por sua vez, define a competência administrativa 

como “[...] o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho 

específico de suas funções”14. 

Como se vê, o conceito de competência administrativa se confunde com 

as atribuições do agente público, conferidas e delimitadas por lei, por meio das 

quais ele desempenhará as funções ínsitas a seu cargo. 

Mas, como será mais bem explicado a seguir, é inviável estabelecer em 

lei a totalidade das condutas a serem praticadas pelos administradores públicos no 

desempenho de suas funções, assim como é impossível a integral definição de 

todos os conceitos veiculados pelo diploma legal. 

Daí por que é necessária a edição de uma norma de natureza 

complementar, submissa à lei, por meio da qual os conceitos legais possam ser 

especificados, bem assim os procedimentos operacionais necessários ao 

cumprimento da lei. Essa norma é o regulamento, que será analisado a seguir. 

                                                           

12 Curso de Direito Administrativo. 29ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2012. p. 148. 
13 Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2010. p. 155. 
14 O mesmo autor também esclarece que “A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato 
emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua 
prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar 
a vontade da Administração. Daí oportuna a advertência da Caio Tácito de que “não é competente quem quer, 
mas quem pode, segundo a norma de Direito”. Mas a outorga de competência expressa a determinado agente 
importa deferimento implícito, a esse mesmo agente, dos meios necessários à integral realização dos fins 
previstos pela norma. São os chamados poderes implícitos.” (Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São 
Paulo: Editora Malheiros. 2010. p. 155) 
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Capítulo 3 – O regulamento de licitações: fundamentos, natureza 

jurídica e limites 

No Direito português, em substanciosa monografia, Jorge Manuel 

Coutinho de Abreu15 apresenta o seguinte conceito de regulamento administrativo:  

[...] norma escrita, geral e abstracta por via de regra, subordinada à 
lei, emanada por uma autoridade administrativa, ou por uma 
entidade privada no desempenho de uma função público-
normativa. 

Esse conceito, embora não seja totalmente coincidente com as 

características do regulamento no Direito brasileiro, apresenta aspectos relevantes 

para o estudo dos regulamentos, como a subordinação à lei e as características da 

generalidade e da abstração. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello16, no Direito brasileiro 

regulamento significa 

[...] ato geral e abstrato, de competência privativa do chefe do Poder 
Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir as 
disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução 
de lei cuja aplicação demande atuação da Administração Pública. 

Tal conceito torna bastante evidente o caráter subordinado do 

regulamento executivo, que é um ato normativo inferior à lei e que só pode ser 

expedido para sua fiel execução, conforme estabelece o inciso IV17 do artigo 84 da 

Constituição Federal. A competência regulamentar é privativa do chefe do Poder 

Executivo. 

                                                           

15 Sobre os Regulamentos Administrativos e o Princípio da Legalidade. 1ª Edição. Coimbra: Livraria Almedina. 

1987. p. 45. 
16 Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2013. p. 347. 
17 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel 
execução; 
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Ainda para o nobre Professor18, ressalvada a situação especialíssima do 

artigo 84, VI19, da Constituição Federal, “[...] entre nós, só podem existir 

regulamentos conhecidos no Direito alienígena como ‘regulamentos executivos’. 

Daí que, em nosso sistema, de direito, a função do regulamento é muito modesta.” 

A razão de ser dos regulamentos está em que a aplicação de muitas leis 

depende da atuação efetiva dos órgãos e agentes administrativos. Assim, os 

regulamentos, em suma síntese, especificam a atuação administrativa, dada a 

impossibilidade absoluta de previsão nos textos das leis de todas as condutas a 

serem praticadas pelos órgãos administrativos. Essa especificação nada tem que 

ver com a criação, modificação ou extinção de direitos. 

Daí por que se pode afirmar, sem qualquer vacilação, que a 

Administração Pública – em todas as esferas de governo – e o poder regulamentar 

que ela exerce estão cingidos ao princípio constitucional da legalidade20, conforme 

prevê expressamente o caput do artigo 3721 da Constituição Federal. Nesse passo, 

o poder regulamentar só pode ser exercido nos limites da lei.  

                                                           

18 Curso de Direito Administrativo. 30ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2013. p. 348. 

19 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[…] 
VI - dispor, mediante decreto, sobre: 
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos; 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; 
20 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 
[…] 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
21 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
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Em abono a essa ideia, cabe lembrar a doutrina de Marçal Justen Filho22, 

para quem: 

A edição de regras acerca de procedimentos operacionais não 
significa inovação na ordem jurídica. Não se admite introduzir 
outros requisitos além dos permitidos em Lei. Não é válido 
subordinar a habilitação a exigências previstas em atos 
administrativos. 

No campo das licitações e contratos administrativos, os regulamentos 

são indispensáveis porque, dentre outros escopos, a eles incumbe especificar as 

funções dos agentes competentes para a prática dos atos procedimentais dos 

processos licitatórios, bem como a definição dos procedimentos internos dos 

órgãos licitantes, conforme indicado nas leis. 

A própria lei geral de licitações – Lei Federal nº 8.666/1993 – prevê em 

seu artigo 11523 que os órgãos da Administração poderão expedir regulamentos a 

serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência. 

Ainda que a lei tenha utilizado a expressão poderão, pensamos que a 

edição de um regulamento de licitações é, em verdade, obrigatória porquanto as 

normas regulamentares, ao estabelecerem os procedimentos internos e ao 

especificarem os cargos dos protagonistas das licitações, também reduzem em 

muito as dúvidas e os receios dos agentes públicos municipais, conferindo muito 

mais celeridade aos certames e diminuindo as nulidades. 

                                                           

22 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2012. 

p. 1085. 

23 Art. 115. Os órgãos da Administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a 
serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições 
desta Lei. 
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão 
ser publicadas na imprensa oficial. 
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Não por outro motivo é que Marçal Justen Filho24, ao comentar o artigo 

115 da Lei Federal nº 8.666/1993 fez a seguinte acotação “A existência de um 

regulamento, emitido com base no art. 115 da Lei nº 8.666, reduzirá enormemente 

as disputas, controvérsias e questionamentos relativamente às práticas adotadas 

nos casos concretos.” 

No que tange ao modo de veiculação do regulamento de licitações, não 

se pode perder de vista que a competência regulamentar é privativa do chefe do 

Poder Executivo e, de acordo com os ensinamentos de Sílvio Luís Ferreira da 

Rocha25, o decreto é o instrumento pelo qual “[...] o chefe do Poder Executivo 

expede atos de sua competência privativa. Por meio dele expedem-se normas 

gerais, como os regulamentos, assim como normas individuais, isto é, atos 

concretos de sua alçada”. 

Seguindo essa linha de entendimento, os regulamentos de licitação 

somente poderiam ser editados por meio de decreto. E mesmo as entidades 

integrantes da Administração Indireta com personalidade jurídica de Direito Privado 

podem ter seu regulamento de licitações instituído por decreto do Chefe do Poder 

Executivo, como ocorre, por exemplo, com o regulamento de licitações da 

Petrobras, veiculado pelo Decreto Federal nº 2.745/1998. 

Todavia, é fato que na Administração Pública esses regulamentos são 

veiculados pelas mais diversas fórmulas26. 

                                                           

24 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2012. 

p. 1085. 

25 Manual de Direito Administrativo. 1ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2013. p. 110. 

26 Por exemplo, o regulamento de licitações do Banco do Brasil S/A foi publicado no Diário Oficial da União, de 
24 de junho de 1996, com o nome de “Regulamento de Licitações do Banco do Brasil” sem qualquer 
numeração; o regulamento de licitações da INFRAERO foi instituído por meio da Portaria Normativa nº 935/MD, 
de 26 de junho de 2009, também sob a denominação de “Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (RLCI)”. 
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Aliás, diga-se de passagem, Sílvio Luís Ferreira da Rocha também faz 

sérias críticas a essa profusão de normas infralegais não enquadradas no âmbito 

da competência regulamentar27. 

Ocorre, porém, que os artigos 11528 e 11929 da Lei Federal nº 8.666/1993 

trazem disposições que tornam expressa a possibilidade de expedição de 

regulamentos de licitações por autoridades que não necessariamente serão o 

Chefe do Poder Executivo. Qual seria então a natureza jurídica de tais normas, não 

veiculadas por decreto, se os regulamentos são atos privativos do Chefe do Poder 

Executivo e tal competência é indelegável30? 

Seria por demais simplista resolver essa questão com a assertiva singela 

no sentido de que as normas enunciadas nos supramencionados artigos não 

seriam realmente regulamentos, sobretudo quando verificamos que a própria lei – 

                                                           

27 “Uma proliferação de normas infralegais não enquadradas no âmbito da competência regulamentar – como 
instruções normativas, circulares portarias e similares – pode dar a impressão de uma extensa rede de vasos 
normativos comunicantes entre si, caracterizadores de uma difusa competência normativa atribuída aos 
agentes públicos. Cuida-se, no entanto, mais de fenômeno ligado a um hábito burocrático e bacharelesco que 
propriamente de uma exigência do ordenamento jurídico. Como regra, os agentes públicos inscientes dos seus 
verdadeiros limites procuram irrogar a si mais competências normativas do que as que realmente têm. As 
autoridades costumam legislar por meio de portarias, ordens de serviço, e com eles cercear direitos ou agravar 
condições de exercícios de direitos. É preciso verificar, no entanto, que estas normas são absolutamente 
ineficazes em relação aos particulares e à própria Administração quando lhes acarretam prejuízos. A 
possibilidade de edição destas normas deve ser compreendida corretamente dentro do exercício de uma 
competência hierárquica que permita ao superior estabelecer instruções ou dar ordens aos seus subalternos.” 
(Manual de Direito Administrativo. 1a Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2013. p. 274.) 

28 Cf. nota de rodapé nº 23. 

29 Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios 
devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta Lei. 
Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo, no âmbito da Administração Pública, após 
aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e 
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. 
30 Sílvio Luís Ferreira da Rocha (Manual de Direito Administrativo. 1ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 
2013. ps. 273 e 274) ensina que “A autoridade competente para editar regulamentos é o Chefe do Poder 
Executivo. Pode haver delegação de competência de editar regulamentos autônomos nas matérias delineadas 
na Constituição aos ministros de Estado, conforme prevê o parágrafo único do art. 84 da CF. Nenhuma outra 
autoridade administrativa ou agente público tem competência para editar regulamentos ou outras normas com 
caráter geral e abstrato.” Nesse passo, as únicas hipóteses de delegação de competência regulamentar são 
aquelas mencionadas no parágrafo único do artigo 84 da Constituição Federal. A edição de regulamentos 
executivos não consta do aludido parágrafo único, pelo que se conclui que a competência para edição de 
regulamentos para fiel execução da lei não poder ser delegada. Essa regra vale também para os Municípios 
por força do princípio da simetria. 
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especificamente o artigo 11931 – as qualifica como tal e que as aludidas normas, 

em seu conteúdo, efetivamente regulamentam a Lei Federal nº 8.666/1993. 

A nosso ver, respeitadas opiniões em sentido contrário, as normas 

referidas pelos artigos 11532 e 11933 da Lei Federal nº 8.666/1993 são efetivamente 

regulamentos em sentido material. Assim pensamos pelo simples fato de que não 

há como atribuir-lhes outra categoria jurídica porque, materialmente, se trata de 

normas afetas aos procedimentos operacionais a serem observados no 

processamento das licitações. É dizer: normas que especificam os conceitos legais 

e estabelecem os procedimentos internos dos órgãos licitantes segundo o que 

constar da lei. Não há outra qualificação jurídica para normas dessa espécie senão 

a de regulamento. 

Tendo em conta esse panorama e respeitando entendimentos 

diferentes, cremos que quando não forem expedidos pelo Chefe do Poder 

Executivo, os regulamentos de licitações são efetivamente regulamentos, ainda 

que somente em sentido material. 

Contudo, reconhecemos que a taxatividade de inciso IV34 do artigo 84 

da Constituição Federal obsta a que essas normas – substancialmente 

regulamentares – sejam formalmente qualificadas como regulamentos. 

Esta incongruência é, em nossa opinião, mais uma componente do 

extenso rol de teratologias e atecnias de nosso ordenamento jurídico, já que, nesse 

caso, uma interpretação literal do artigo 8435 da Constituição Federal leva à 

                                                           

31 Cf. nota de rodapé nº 29. 

32 Cf. nota de rodapé nº 23. 

33 Cf. nota de rodapé nº 29. 

34 Cf. nota de rodapé nº 17. 

35 Cf. nota de rodapé nº 17. 
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conclusão de que a expressão regulamento contida na lei geral de licitações e tão 

amplamente utilizada por toda a Administração Pública não tem o significado de 

regulamento que foi concebido pela Constituição Federal. 

De todo modo, deixando à margem o aparentemente incontornável 

enigma da qualificação jurídica, sob o prisma do Direito Constitucional e 

Administrativo, das normas referidas pelos artigos 11536 e 11937 da lei geral de 

licitações, nosso entendimento é que tais normas efetivamente regulamentam a 

aludida lei e que os supramencionados artigos são indubitavelmente válidos, muito 

especialmente quando se observa que desde a publicação da lei, em 1993, não se 

tem notícia de questionamento relativo à constitucionalidade dos referidos 

dispositivos legais, quer por via de Ação Direta, quer por meio de controle difuso de 

constitucionalidade. 

3.1 – O conteúdo do regulamento de licitações 

É bastante ampla a gama de atos a serem especificados no regulamento 

de licitações. Nesse plexo de atos estão incluídos desde procedimentos internos a 

serem seguidos antes mesmo da publicação do edital, como também diversos 

outros aspectos a serem observados antes e durante a sessão pública e mesmo 

após a assinatura do contrato. 

Marçal Justen Filho38, ao comentar o regulamento de licitações, 

apresenta um rol não taxativo das matérias que deverão constar do referido 

regulamento: 

                                                           

36 Cf. nota de rodapé nº 23. 

37 Cf. nota de rodapé nº 29. 

38 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2012. 

p. 1085. 
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Assim, esses regulamentos deverão indicar o modo de composição 
de comissões de licitação e de indicação de pregoeiros, as 
formalidades para instauração de processos administrativos para 
contratação, a identificação da autoridade competente para a 
prática dos diversos atos, as regras a serem observadas na 
elaboração de editais e termos de referência, as cautelas e 
exigências relativas a contratações diretas e assim por diante. 

O regulamento de licitações pode, por exemplo, prever o quórum de 

instalação e de deliberação das comissões, a disciplina das reuniões das 

comissões, as hipóteses de dissolução do colegiado, as regras para suspensão e 

retomada da sessão, os procedimentos para análise de amostras, dentre inúmeras 

outras matérias, parte das quais ainda será mencionada no presente trabalho. 

A questão da indicação dos agentes públicos atuantes nos processos 

licitatórios é de especial relevância no âmbito dos regulamentos. 

Observe-se que na Lei Federal nº 8.666/1993 há indicações sobre 

diversos órgãos ou agentes que atuarão nos processos licitatórios. Assim, alude-

se à autoridade competente39 ou aos membros da comissão40 de licitação. 

Entretanto, não há nenhuma indicação específica dos cargos a serem ocupados 

pelos referidos agentes públicos. 

E nem poderia ser diferente porque a União, que detém competência 

privativa para editar normas gerais41 sobre licitações e contratos, não pode indicar, 

por meio de lei ou outro ato normativo, quais deverão ser os cargos ocupados pelos 

                                                           

39 V.g. o inciso VI do artigo 43 da Lei Federal no 8.666/1993: 
Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 
[…] 
VI - deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

40 V.g. o § 4o do artigo 9o da Lei Federal no 8.666/1993: 
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: 
[…] 
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação. 

41 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[…] 
XXVII - 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, obedecido o disposto no 
art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 
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agentes públicos responsáveis pela condução do processo licitatório nos demais 

entes federados, sob pena de incontestável usurpação de competência dos 

referidos entes. Essas indicações deverão ser feitas por cada um dos entes 

federados em suas próprias normas.  

Além desse óbice de natureza constitucional, há que se ponderar que 

cada um dos entes federados tem estrutura administrativa e quadro de servidores 

próprios, com cargos e funções de diferentes tipos e denominações. Nesse passo, 

a título de exemplo, basta lembrar que muitas Prefeituras não possuem Secretarias, 

mas apenas Diretorias e outras tão somente Gerências. Essa variação da 

denominação dos órgãos, dos cargos e das funções também inviabiliza qualquer 

possibilidade de sistematização em lei federal dos cargos a serem ocupados pelos 

agentes públicos responsáveis pela condução dos processos licitatórios 

municipais. 

Assim sendo, é forçoso concluir que pertence aos Municípios a 

atribuição de definir quais os cargos a serem ocupados pelas autoridades 

competentes e nas licitações realizadas por eles. A definição dessas autoridades e 

dos outros agentes públicos atuantes deverá ser feita levando em consideração as 

peculiaridades da estrutura administrativa e do quadro de cargos da Administração 

municipal. Essa matéria também deve ser tratada no regulamento de licitações.  
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Capítulo 4 – A designação dos protagonistas das licitações 

Os regulamentos de licitações, como já se disse, estabelecem os 

procedimentos operacionais que cada órgão licitante deve praticar. Contudo, é 

evidente que tais normas não investem todos os agentes públicos que participam 

das licitações nas funções que devem desempenhar nos certames. 

Aqui é imprescindível aclarar que, ao aludir aos protagonistas das 

licitações, estamos a falar dos agentes públicos que exercem realmente funções – 

e não cargos42. A título de exemplo, pode-se dizer que o presidente da comissão 

de licitações e o pregoeiro são funções públicas para as quais deverão ser 

designados servidores do quadro efetivo da Administração. Não se trata de cargos, 

como já foi esclarecido, mas de funções. 

E ao falarmos em funções públicas, estamos tratando daquelas funções 

de natureza permanente, as quais correspondem às atividades de chefia, direção 

e assessoramento, mas para as quais, por razões políticas, não foram reservados 

cargos. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello43, funções públicas são: 

[...] plexos unitários de atribuições, criados por lei, correspondentes 
a encargos de direção, chefia ou assessoramento, a serem 
exercidos por titular de cargo efetivo, de confiança da autoridade 
que as preenche (art. 37, V, da Constituição). Assemelham-se, 
quanto à natureza das atribuições e quanto à confiança que 
caracteriza seu preenchimento, aos cargos em comissão. Contudo, 

                                                           

42 É bem verdade que em algumas Prefeituras há cargos em comissão criados com o fim específico de atuação 
dos ocupantes em processos licitatórios. É o caso, por exemplo, de cargos denominados como “Diretor de 
Licitações” ou de “Gerente de Licitações”. Esses cargos podem também ser referenciados – e não criados, 
evidentemente – no regulamento de licitações, mas, em nosso entendimento, as competências a eles atribuídas 
não podem se confundir com as dos demais agentes que funcionam no processo licitatório, que têm suas 
funções previstas na lei, como, por exemplo, o pregoeiro e a autoridade competente. Outrossim, ainda no que 
concerne aos supramencionados cargos de “Diretor” ou de “Gerente” de Licitações, é óbvio que não é 
juridicamente possível que um agente político como o Secretário Municipal – em muitos Municípios exercendo 
a função de autoridade competente nos processos licitatórios – ocupe, concomitante também um cargo em 
comissão dessa natureza. Se houver criação de cargos com competências específicas de atuação em 
processos licitatórios, somente servidores do quadro efetivo poderão ocupá-los. 
43 Curso de Direito Administrativo. 29ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2012. p. 260. 
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não se quis prevê-las como tais, possivelmente para evitar que 
pudessem ser preenchidas por alguém estranho à carreira, já que 
em cargos em comissão podem ser prepostas pessoas alheias ao 
serviço público, ressalvado um percentual deles, reservado aos 
servidores de carreira, cujo mínimo será fixado por lei. 

Repare-se que o ensinamento acima reproduzido realça que as funções 

somente podem ser exercidas por servidores do quadro efetivo, o que leva a crer 

que estas não podem ser atribuídas a servidores ocupantes de cargo em comissão, 

motivo pelo qual pensamos que, via de regra, não é adequada a participação de 

servidores não integrantes do quadro permanente nas comissões de licitação, 

muito embora isso ocorra com alguma frequência na Administração Pública. Esse 

assunto será mais bem analisado quando do estudo das comissões de licitação. 

Os atos administrativos que investem os servidores nas funções afetas 

à condução do processo licitatório não devem ser confundidos com o regulamento 

de licitações. Nesse passo, o regulamento de licitações prevê, por exemplo, as 

comissões de licitação, mas obviamente não designa os agentes que exercerão a 

função de membros ou de Presidente daqueles colegiados. 

O ato administrativo formal destinado à investidura dos servidores que 

desempenharão a função de membros das comissões de licitação é de atribuição 

da figura da autoridade competente. Com relação à forma do ato, se essa 

autoridade for o Chefe do Poder Executivo, o ato será um decreto. Se for outra a 

autoridade responsável pelo ato, este será, via de regra, uma portaria. 

Nessa esteira, Sílvio Luís Ferreira da Rocha44 explica que portaria “[...] 

é fórmula pela qual as autoridades de nível inferior ao do Chefe do Poder Executivo 

dirigem-se a seus subordinados, transmitindo decisões de efeito interno.” 

                                                           

44 Manual de Direito Administrativo. 1a Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2013. p. 329 e 330. 



26 

Para Diógenes Gasparini45, portaria é:  

[...] a fórmula através da qual as autoridades de qualquer escalão 
de comando, desde que inferiores ao Chefe do Executivo, expedem 
orientações gerais ou especiais aos respectivos subordinados ou 
designam servidores para o desempenho de certas funções ou, 
ainda, determinam a abertura de sindicância e inquérito 
administrativo. 

Outrossim, é relevante lembrar que os membros das comissões são 

efetivamente nomeados pela autoridade. Isto é, os servidores são nomeados como 

membros da comissão por meio de uma portaria. 

Os atos das comissões de licitação e dos agentes públicos que atuam 

no processo licitatório vinculam a Administração e são de interesse geral, inclusive 

porque envolvem diretamente o dispêndio de recursos públicos. Além disso, é 

direito dos proponentes e demais interessados saber, com antecedência, quem são 

os agentes públicos responsáveis pela condução dos procedimentos licitatórios 

para que lhes seja possibilitado o direito de impugnação nas hipóteses de 

ilegitimidade. 

Sendo assim, os decretos ou as portarias que designam os membros 

das comissões de licitação e demais agentes públicos atuantes nas licitações 

devem ser devidamente publicados na imprensa oficial. 

Aqui faz-se necessário um esclarecimento. A autoridade competente nos 

processos licitatórios, ao contrário dos demais protagonistas da licitação, não é 

investida em uma função, até porque muitas vezes já ocupa um cargo de confiança, 

o que em tese tornaria incompatível a investidura concomitante em uma função de 

confiança. 

                                                           

45 Direito Administrativo. 1a Edição. São Paulo: Editora Saraiva. 1989. p. 74. 
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Essa autoridade deve ser previamente identificada no próprio 

regulamento, e não designada por meio de decreto específico ou portaria, conforme 

abordaremos mais adiante. Os demais protagonistas do processo licitatório, como 

dissemos anteriormente, devem também ter suas atividades especificadas pelo 

regulamento, mas devem ser investidos em tais funções por meio de portaria ou 

decreto, conforme a autoridade que expedir o ato de nomeação. 

Assim entendemos porque essas funções, ao contrário da atribuição de 

autoridade competente, não pressupõem que seus exercentes sejam qualificados 

como representantes imediatos da Administração no que tocar à licitação e ao 

contrato administrativo. Saliente-se também que tais agentes públicos devem ser 

hierarquicamente inferiores à autoridade competente. 

Além disso, considerando que o mandato dos membros titulares da 

comissão de licitações não pode exceder a 1 (um) ano, conforme o § 4o46 do artigo 

51 da Lei Federal no 8.666/1993, é certo que haverá sempre grande alternância dos 

membros do colegiado. 

Essa obrigatória alternação dos agentes responsáveis pela condução do 

processo licitatório obsta a que sejam eles designados diretamente no regulamento 

porque a natureza dessa norma, de edição privativa do Chefe do Poder Executivo, 

é essencialmente regimental e não comporta alterações frequentes, mormente nas 

situações de mera designação de servidores – entenda-se investidura – para 

cumprimento das funções previstas no próprio regulamento. 

Em resumo, deve-se entender que a autoridade competente é designada 

por meio da identificação, no regulamento de licitações, do cargo que ela ocupa na 

                                                           

46 § 4o A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) ano, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. 
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Administração; os demais protagonistas do processo licitatório, agentes públicos 

hierarquicamente inferiores a tal autoridade, devem ser investidos em suas funções 

– sempre transitórias – por meio de portaria. Essa questão será tratada com mais 

minudência no item a respeito da autoridade competente. 

Sem prejuízo de tudo o que foi consignado nesse tópico, a título de 

conclusão faz-se inevitável uma ressalva. Nesse diapasão, em que pese, como 

esclarecemos, ser o decreto ou a portaria, a depender do caso, a norma adequada 

para designação dos servidores que conduzirão o processo licitatório, é inegável 

que na Administração Pública a investidura desses agentes públicos é feita por 

meio dos mais diversos atos administrativos, como resoluções, circulares, 

comunicados e até mesmo ordens de serviço47. 

Essa confusão atávica da Administração Pública parece ser 

incontornável e torna praticamente inócuo qualquer esforço da Doutrina no sentido 

de tentar incutir nos agentes públicos as vantagens de uma nomenclatura 

consentânea com o Direito Administrativo pátrio.  

                                                           

47 O próprio Supremo Tribunal Federal, por meio de ato do Diretor Geral de sua Secretaria, já designou 

servidores para constituírem a comissão permanente de licitações daquela Excelsa Corte por meio de ordem 
de serviço. Nesse sentido, confira-se a Ordem de Serviço nº 13, de 21 de agosto de 2000. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/ORDEMDESERVICO013-2000.PDF. Acesso:15 de agosto de 2015. 

http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/ORDEMDESERVICO013-2000.PDF
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Capítulo 5 – O Prefeito Municipal no âmbito das licitações 

O papel do Prefeito Municipal nos processos licitatórios pode variar 

consideravelmente de acordo com a estrutura administrativa de cada Município. 

Nos pequenos Municípios, especialmente, o Prefeito Municipal pode ser 

a autoridade competente ou a autoridade superior à qual são remetidos os recursos 

contra os atos praticados por aquela outra autoridade. 

Em outros Municípios é possível também que a condução do processo 

licitatório seja toda realizada por agentes públicos hierarquicamente inferiores ao 

Prefeito, reservando-se ao Chefe do Poder Executivo apenas competências para 

julgar recursos como última instância administrativa. Pode ocorrer, outrossim, que 

em determinado Município o Prefeito nem sequer tenha participação direta nos 

certames. 

Existe ainda a possibilidade de estabelecer que o Prefeito Municipal 

somente atuará – seja como autoridade competente, seja como detentor da 

competência recursal administrativa de última instância – em determinadas 

modalidades de licitação, ou ainda estabelecer que o Chefe do Poder Executivo 

somente funcionará em processos licitatórios que atingirem um determinado valor 

estimado. 

Aqui é oportuno lembrar uma regra sobremodo importante no que 

concerne à competência em todas as esferas de Poder, incluindo nos Municípios: 

na ausência de definições explícitas de determinadas competências na lei que 

estrutura determinada pessoa administrativa, pressupõe-se que tais competências 

são titularizadas pela autoridade máxima da entidade. 

Sendo assim, sempre que a lei ou regulamento de licitações do 

Município for omisso em relação à indicação do agente público responsável pela 
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prática de um determinado ato procedimental nele previsto, presume-se que tais 

atribuições pertencem à autoridade de maior hierarquia48, isto é, ao Prefeito do 

Município, que, a depender da natureza dessas competências, poderá delegá-las 

aos subalternos. 

Neste ponto, faz-se indispensável algumas considerações sobre a 

questão da delegação de competências no âmbito das licitações. 

5.1 – O princípio da hierarquia e a delegação de competências 

Conforme esclarece a doutrina, a faculdade de transmitir os poderes 

conferidos pela lei, isto é, a possibilidade de delegação de competências não 

privativas do agente público, decorre do poder hierárquico e é inerente à própria 

noção de competência, muito embora – é bom ressaltar – toda e qualquer 

delegação de competências depende de previsão em lei. Sem previsão legal, não 

há possibilidade de delegação de competências49. 

Ainda no que concerne ao supramencionado poder hierárquico, Hely 

Lopes Meirelles50 o conceitua como aquele 

[...] de que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções 
de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, 
estabelecendo a relação de subordinação entre os serviços do seu 
quadro de pessoal. Poder hierárquico e poder disciplinar não se 

                                                           

48 Ao discorrer sobre a modalidade de licitação Pregão, Marçal Justen Filho fornece consistentes ensinamentos 
sobre essa temática. Confira-se: “Será competente para instaurar a licitação, designar o pregoeiro, decidir 
recursos, homologar resultados e promover a contratação aquela autoridade que receber tais poderes em 
virtude de determinação implícita ou explícita da Lei. [...] Cabe recorrer ao diploma que estrutura determinada 
pessoa administrativa e verificar se tais poderes foram reservados a certa autoridade. Na ausência de solução 
explícita, reputa-se que tais poderes foram atribuídos à autoridade de mais elevada hierarquia”. (Comentários 
à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico. 6ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2013. p. 72 e 73.) 

49 “A competência administrativa, sendo um requisito de ordem pública, é intransferível e improrrogável pela 
vontade dos interessados. Pode, entretanto, ser delegada e avocada, desde que o permitam as normas 
reguladoras da Administração. Sem que a lei faculte essa deslocação de função não é possível a modificação 
discricionária da competência, porque ela é elemento vinculado de todo ato administrativo, e insuscetível de 
ser fixada ou alterada ao nuto do administrador e ao arrepio da lei.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito 
Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2010. p. 155) 

50 Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2010. p. 124. 
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confundem, mas andam juntos, por serem os sustentáculos de toda 
organização administrativa. 

Essa relação de subordinação existente no Executivo é que permite a 

este a coordenação e o controle dos vários órgãos que o compõem, pelo que é 

correto dizer que a hierarquia é um dos elementos fundamentais da atividade 

administrativa, sem a qual não seria possível governar51. 

Deriva, portanto, do poder hierárquico a faculdade concedida ao 

Administrador de transmitir os poderes que lhe são outorgados pela lei aos seus 

subalternos, ou seja, a faculdade de delegar competências não privativas52. 

Partindo dessa noção de hierarquia, a delegação de competência tem, 

a nosso ver, três pressupostos fundamentais, dois positivos e um negativo. O 

primeiro pressuposto positivo é a existência de uma autoridade pública delegante, 

hierarquicamente superior aos agentes delegados e detentora de poderes-deveres 

atribuídos por lei; o segundo pressuposto positivo é a autorização, assentada em 

lei, para delegação de competência por parte dessa autoridade; o terceiro 

pressuposto, que é o negativo, consiste na característica de que as atribuições a 

serem delegadas não tenham sido cometidas a seu titular em caráter privativo53. 

                                                           

51 “Não se pode compreender as atividades do Executivo sem a existência de hierarquia entre os órgãos e 
agentes que as exercem, o que levou Duguit a advertir que ‘o princípio do poder hierárquico domina todo o 
direito Administrativo e deveria ser aplicado, ainda mesmo que nenhum texto legal o consagrasse.’” 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São Paulo: Editora Malheiros. 2010. p. 
124) 

52 “Delegar é conferir a outrem atribuições que originariamente competiam ao delegante. As delegações dentro 
do mesmo Poder são, em princípio, admissíveis, desde que o delegado esteja em condições de bem exercê-
las. O que não se admite, no nosso sistema constitucional, é a delegação de atribuições de um Poder a outro, 
como também não se permite delegação de atos de natureza política, como a do poder de tributar, a sanção e 
o veto de lei. No âmbito administrativo as delegações são frequentes, e, como emanam do poder hierárquico, 
não podem ser recusadas pelo inferior, como também não podem ser subdelegadas sem expressa autorização 
do delegante. Outra restrição à delegação é a atribuição conferida pela lei especificamente a determinado 
órgão ou agente. Delegáveis, portanto, são as atribuições genéricas, não individualizadas nem fixadas como 
privativas de certo executor.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São 
Paulo: Editora Malheiros. 2010. p. 125 e 126) 

53 “Outra restrição à delegação é a atribuição conferida pela lei especificamente a determinado órgão ou agente. 
Delegáveis, portanto, são as atribuições genéricas, não individualizadas nem fixadas como privativas de certo 
executor”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36ª Edição. São Paulo: Editora 
Malheiros. 2010. p. 126) 
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Esse último pressuposto significa também um limite para a delegação de 

competências, conforme será mais bem evidenciado adiante. 

Sob o prisma constitucional, embora a possibilidade de delegação de 

competência administrativa não conste expressamente da Constituição Federal 

como norma geral, é forçoso reconhecer que em várias disposições constitucionais 

verifica-se a possibilidade de delegação de competência em casos específicos54, 

donde pode-se concluir que a faculdade de delegação das atribuições não 

exclusivas dos agentes públicos resta implícita na Constituição. 

No âmbito federal, os artigos 11 e 12 do Decreto-Lei no 200/196755, que 

dispõe sobre a organização da Administração Federal, autorizam, expressamente 

o Presidente da República e as demais autoridades em geral a delegar 

competência para a prática de atos administrativos. Essa norma pode 

perfeitamente ser reproduzida nas leis orgânicas municipais como, aliás, sói 

ocorrer. 

À semelhança do que se dá com a Constituição Federal, não há no bojo 

da Lei Federal no 8.666/1993 ou no da Lei Federal no10.520/2002 nenhuma regra 

geral sobre a possibilidade de delegação de competências no âmbito do processo 

licitatório.  

Sendo assim, é necessário previsão em lei sobre a possibilidade de 

delegação de competências pelo Prefeito e demais autoridades. Essa previsão 

                                                           

54 Por exemplo o artigo 93, inciso XIV, da CF: “os servidores receberão delegação para a prática de atos de 
administração e atos de mero expediente sem caráter decisório;”. 

55 Art. 11. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, 
com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, situando-as na proximidade dos fatos, 
pessoas ou problemas a atender. 
Art. 12. É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral, às autoridades da 
Administração Federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em 
regulamento. 
Parágrafo único. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada e 
as atribuições objeto de delegação. 
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poderá constar da lei orgânica do Município ou de outra lei criada para esse fim. 

Pensamos que não é necessária previsão específica sobre a possibilidade de 

delegação de atribuições no processo licitatório, bastando previsão genérica acerca 

da possibilidade de delegação de competências, a exemplo do disposto nos artigos 

11 e 12 do Decreto-Lei no 200/196756. 

Existem, contudo, limites à delegação de competências em matéria de 

licitações. Nesse passo, as leis federais, como a lei geral e a lei do Pregão – 

reiterando a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais 

sobre licitações –, podem estabelecer, como efetivamente o fazem, algumas 

competências específicas e privativas de certos órgãos ou agentes. A titularidade 

dessas competências estabelecidas pelas leis federais não poderá ser alterada – 

entenda-se aqui: delegada – por meio de leis ou regulamentos municipais, 

lembrando que, conforme já dissemos anteriormente, a ausência de atribuições 

privativas é um dos pressupostos da delegação de competências. 

Por exemplo, ao atribuir à comissão de licitações a responsabilidade pelo 

processamento e julgamento das propostas, o caput do artigo 5157 da Lei Federal 

no 8.666/1993 estabelece uma competência privativa desse órgão, sendo defeso 

às leis municipais ou aos regulamentos alterar ou suprimir essa competência da 

comissão de licitações. 

O mesmo pode-se dizer sobre as competências legais do pregoeiro. À 

semelhança do que ocorre com a Lei Federal nº 8.666/1993, as competências 

                                                           

56 Cf. nota de rodapé no 55. 

57 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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exclusivas do pregoeiro estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002 não poderão 

ser elididas por lei do Município ou por ato infralegal58. 

De outro lado, se é inequívoca a impossibilidade de supressão, por leis 

municipais ou estaduais ou por atos normativos infralegais, das competências 

outorgadas por lei federal a agentes ou órgãos públicos no âmbito das licitações e 

contratos, não menos intolerável é a possibilidade de que essas leis ou atos 

infralegais concedam a tais agentes ou órgãos atribuições que exorbitem suas 

competências legais. 

Daí por que no âmbito da Lei Federal nº 8.666/93 a comissão de 

licitações, por exemplo, não poderá jamais receber, por ato normativo municipal, as 

atribuições de homologar o certame ou adjudicar o objeto ao vencedor, já que, 

segundo a supramencionada lei federal, esses atos são atribuídos à autoridade 

competente. 

Portanto, por ocasião dos atos de delegação de competências do 

Prefeito Municipal ou de outras autoridades devem ser integralmente observadas e 

respeitadas todas as atribuições taxativamente outorgadas pela lei federal a órgãos 

ou agentes públicos específicos, sob pena de usurpação da competência legislativa 

da União Federal. 

Por outro lado, não se verifica na Constituição Federal ou na Lei nº 

8.666/93 nenhuma disposição que outorgue ao Chefe do Poder Executivo a 

atribuição de praticar privativamente quaisquer dos atos dos processos licitatórios. 

                                                           

58 Essa impossibilidade de supressão ou alteração não resulta de uma hipotética superioridade hierárquica das 
leis federais em relação às leis municipais ou estaduais, mas sim da competência legislativa reservada pela 
Constituição Federal à União para legislar sobre normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. 
Como é evidente, tal competência legislativa privativa, estabelecida no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição 
Federal, não pode ser usurpada à União pelos Estados ou Municípios. 
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Aliás, como é óbvio, não poderia ser diferente, já que atribuir a prática 

de quaisquer atos dos processos licitatórios, privativamente, ao Chefe do Poder 

Executivo significaria, sem sombra de dúvida, a paralisação de toda a 

Administração Pública Federal, Estadual e dos Municípios de médio e grande porte, 

haja vista a absoluta impossibilidade material de os Chefes do Poder Executivo 

praticarem pessoalmente algum ou alguns atos em cada um dos milhares de 

processos licitatórios que esses entes realizam. 

Contudo, parece-nos possível e viável – especialmente nos municípios 

de pequeno e médio porte – que as Leis Orgânicas Municipais ou mesmo normas 

infralegais do Poder Executivo – incluindo os regulamentos de licitação – 

estabeleçam algumas competências privativas dos Prefeitos, como, por exemplo, 

expedição de editais, julgamento de recursos e atos de homologação e adjudicação 

– hipótese em que o Prefeito seria efetivamente a autoridade competente do 

processo licitatório. A conveniência prática da outorga dessas competências aos 

Prefeitos é matéria a ser discutida no âmbito de cada Município. 

E, realmente, em muitos municípios é o Prefeito a autoridade 

competente nos processos licitatórios. Se o regulamento de licitações estabelecer 

que essa atribuição é do Prefeito, nos parece que poderá haver delegação de 

competência por parte dele, já que o referido regulamento é ato normativo de 

competência do próprio Chefe do Executivo, que poderá modificá-lo a qualquer 

tempo desde que sejam preservados os direitos dos proponentes, caso existam 

certames em curso. 

Essa possibilidade de delegação não é assegurada aos demais agentes 

públicos constituídos como autoridade competente porque a eles, ao contrário do 

que se dá com o Chefe do Executivo, é defeso alterar o regulamento. Assim, por 
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exemplo, uma vez indicado no regulamento de licitações que o Secretário Municipal 

será a autoridade competente nos processos licitatórios da respectiva pasta, será 

defeso a ele delegar suas atribuições.  



37 

Capítulo 6 – A autoridade competente 

A figura da autoridade competente também referida na Lei Federal no 

8.666/1993 simplesmente como autoridade designa um dos personagens basilares 

do processo licitatório. 

Essa autoridade, que não compõe a comissão de licitações, funcionará 

como representante legal da Administração Pública59 no que tocar ao contrato 

administrativo que estiver sendo firmado. A ela competirá gerir o contrato e praticar 

uma série de atos que o antecedem. 

É oportuno retomar aqui as considerações preliminares já feitas acerca 

da natureza jurídica da “função” de autoridade competente no capítulo sobre a 

designação dos protagonistas das licitações. 

O apurado conceito de função pública mencionado anteriormente60 leva 

a algumas reflexões. É indiscutível que a função de pregoeiro, de membro ou 

presidente da comissão de licitações se caracteriza como função pública tal qual já 

nos referimos. 

Contudo, a atribuição de autoridade competente, que, como já foi dito, 

muitas vezes é exercida por agentes políticos como os Secretários Municipais, 

parece não corresponder perfeitamente a uma função pública da forma como 

caracterizada no conceito retromencionado. A uma porque se trata de atribuição 

                                                           

59 “23.2) Autoridade competente para homologação e adjudicação 
Deve-se entender como ‘autoridade competente’ aquela assim indicada em lei ou em ato infralegal. Se a 
disciplina normativa for omissa quanto à identificação da autoridade competente, deve-se entender que se 
tratará daquela que dispuser de competência jurídica para ‘representar’ a entidade. Hely Lopes Meirelles 
entendia que a autoridade competente para a deliberação pode ser aquela que subscreveu o edital ou qualquer 
outra. De fato, a autoridade que subscreveu o edital dispõe, em princípio, de competência para vincular a 
Administração. Mas o entendimento não é necessariamente correto. O edital pode ter sido firmado no exercício 
de competência delegada. Por exemplo, o próprio presidente da comissão de licitação pode firmar o edital, se 
a isso for autorizado. No entanto, não se pode conceber que a homologação do resultado seja praticada no 
âmbito da própria comissão de licitação. Caberá examinar, no caso concreto, a quem foi deferida competência 
para vincular a atividade administrativa.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2012. p. 695) 

60 Cf. nota de rodapé no 43. 
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frequentemente exercida por agentes políticos que não ocupam cargo efetivo – v.g. 

Secretários Municipais; a duas porque a natureza dessa atribuição não é 

compatível com a mera nomeação por meio de portaria, já que a aludida autoridade 

atuará como representante legal da Administração Pública no que tange à licitação 

e ao contrato, pelo que é adequado que tal autoridade seja identificada no 

regulamento de licitações61. 

Tendo isso em conta, pensamos que a atribuição de autoridade 

competente, num determinado processo licitatório, não se trata de uma função 

pública, mas sim um munus público que compõe o plexo de atribuições inerente ao 

cargo ocupado por essa autoridade. 

Melhor evidenciando, o regulamento de licitações deve indicar a(s) 

autoridade(s) competente(s) nos processos licitatórios, identificando o cargo 

ocupado por ela(s). Esse cargo, diga-se de passagem, deverá ser de hierarquia 

compatível com a atribuição de autoridade competente. 

O regulamento poderá, por exemplo, estabelecer que o Secretário 

Municipal62 a cargo da pasta à qual pertence o órgão requisitante será a autoridade 

competente nos certames realizados a partir de requisições oriundas da respectiva 

Secretaria. Tal autoridade, como já dissemos, funcionará como representante legal 

                                                           

61 Discute-se também se a função de autoridade competente pode estar inserta explicitamente nas atribuições 
do cargo que um determinado agente ocupa. Por exemplo, a lei criadora do cargo de Secretário Municipal – a 
lei orgânica do Município – pode estabelecer como uma de suas atribuições a função de expedir e assinar os 
editais de licitação oriundos de requisições feitas por órgãos ou agentes subordinados à respectiva Secretaria. 
Cremos que isso é possível e dispensaria a necessidade de indicação da autoridade competente no 
regulamento de licitações. 
62 No decorrer deste trabalho utilizamos, por diversas vezes, o cargo de Secretário Municipal como um exemplo 
de agente político ao qual pode ser outorgada a atribuição de autoridade competente. Esse exemplo, 
obviamente, não foi criado unicamente a partir de nossas convicções, visto que a própria lei geral de licitações 
faz menção a esse cargo em três dispositivos: no § 3o do artigo 80; no § 3o do artigo 87 e no inciso III do artigo 
109. Isso não significa, ressaltamos, que a função de autoridade competente deve ser exclusiva de Secretário 
Municipal, mesmo porque, conforme já esclarecemos, esse cargo nem sequer existe em alguns Municípios, 
que possuem apenas cargos de Diretor ou de Gerente. Pensamos, todavia, que a atribuição de autoridade 
competente, dadas as suas peculiaridades, é indiscutivelmente compatível com o cargo de Secretário 
Municipal.  
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da Administração no que tocar ao contrato administrativo a ser celebrado no 

processo licitatório, pelo que deve ser identificado no próprio regulamento. 

Outrossim, não há que se confundir a identificação da autoridade 

competente no regulamento de licitações com o ato de nomeação dessa autoridade 

para o cargo que ela ocupa. Exemplificando, alguém é nomeado para ocupar o 

cargo de Secretário Municipal. O regulamento de licitações, por seu turno, 

estabelecerá que os Secretários Municipais serão a autoridade competente dos 

processos licitatórios oriundos da respectiva pasta. Portanto, a autoridade é 

nomeada para ocupar o cargo e identificada – designada ou indicada – como 

autoridade competente no regulamento de licitações. 

À autoridade competente são cometidas pela lei atribuições decisivas, 

inclusive a assinatura do instrumento contratual e de eventuais termos de 

prorrogação e de rescisão do mesmo. Não é concebível que tal autoridade seja 

designada por outra norma ou ato que não o regulamento de licitações, já que tal 

atribuição, por sua relevância e pelas responsabilidades que envolve, pressupõe, 

a nosso ver, a atuação de agente público de superior hierarquia e implica sobretudo 

a necessidade de certa estabilidade de tal agente nessa missão, que é obtida por 

meio de sua identificação no regulamento, norma cuja edição é privativa do Chefe 

do Poder Executivo. 

A autoridade competente, que, em nossa opinião, deve ser 

preferencialmente um agente político – mas não há proibição de que tal autoridade 

seja um servidor ocupante de cargo de elevada hierarquia na Administração –, 

funcionará, como já dissemos anteriormente, como representante legal da 

Administração perante os particulares no âmbito de uma determinada licitação e do 

respectivo contrato administrativo. 
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Dentre as competências explicitadas na Lei Federal no 8.666/1993 

atribuídas à figura da autoridade competente tanto no processo licitatório como nos 

contratos dele oriundos, pode-se citar: aprovação do projeto básico, do projeto 

executivo e emissão da ordem de serviço (artigo 7o, incisos I, II e III); homologação 

e adjudicação do objeto da licitação (artigo 43, inciso VII); revogação ou anulação 

do processo licitatório nos casos permitidos em lei (artigo 49, caput); autorização 

para prorrogar o contrato administrativo (artigo 57, § 2o); nomeação do fiscal do 

contrato (artigo 67); autorização para rescisão administrativa ou amigável do 

contrato (artigo 79, § 1o); aprovação do regulamento de licitações (artigo 115, 

parágrafo único). 

A Lei Federal no 8.666/1993 não discrimina expressamente se todos os 

atos supramencionados são atribuídos à autoridade competente em caráter 

privativo ou exclusivo. Entretanto, pensamos que, em razão da relevância dos atos 

e da taxatividade da lei ao atribuí-los à autoridade competente, esta não pode 

delegá-los a seus subordinados, a não ser que tal autoridade seja o próprio Chefe 

do Poder Executivo Municipal, o que é possível, especialmente nos pequenos 

Municípios, como já explicamos alhures. 

Além das atribuições mencionadas anteriormente, há outras atribuídas à 

autoridade competente que merecem especial destaque porque são 

frequentemente objeto de dúvidas na Administração Pública, quais sejam: a 

expedição dos instrumentos convocatórios, a assinatura dos contratos 

administrativos e o julgamento dos recursos interpostos no processo licitatório. 

Conforme estabelece § 1o63 do artigo 40, o edital deverá ser rubricado 

                                                           

63 Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada 
e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por 
esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura 
dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
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pela “autoridade que o expedir”. Saliente-se: pela autoridade. Nesse passo, em que 

pese a clareza da lei, é bastante frequente na Administração Pública encontrar 

editais assinados pelo presidente da comissão de licitações, ou pelo pregoeiro nas 

licitações regidas pela Lei Federal no 10.520/2002. 

Não é correto atribuir a expedição e a assinatura de instrumentos 

convocatórios ao presidente da comissão de licitações, aos membros da comissão 

ou ao pregoeiro – se for o pregão a modalidade adotada, ainda que houver ato 

formal de delegação dessa atribuição64. A lei não lhes outorgou essa atribuição, 

que pertence à autoridade competente. Sobre essa temática, o Tribunal de Contas 

da União já decidiu que a definição do objeto a ser licitado não é atribuição legal 

dos membros de comissão permanente de licitação65, sob pena de violação do 

princípio da segregação de funções66. Com relação ao pregoeiro, o entendimento 

                                                           

[…] 
§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o 
expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados. 
64 Discordamos, portanto, mui respeitosamente, da opinião de Marçal Justen Filho acerca dessa possibilidade 
de delegação, conforme reproduzido na nota de rodapé nº 59. 

65“24. Com relação à irregular contratação indireta de mão de obra, nos parece que assiste razão aos 
recorrentes, uma vez que a definição do objeto a ser licitado não é atribuição legal dos membros de comissão 
permanente de licitação. 
25. De fato, o caput do art. 51 da Lei 8.666/93 estabelece que são atribuições da comissão permanente de 

licitação: a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, o 
julgamento e processamento das propostas.  
26. Com efeito, o professor Carlos Pinto Coelho Motta doutrina em seu livro ‘Eficácia nas Licitações & 

Contratos, 9ª edição, da editora Del Rey, à pg. 51’, que as funções básicas da comissão permanente de licitação 
são: habilitação preliminar; inscrição em registro cadastral, alteração e cancelamento; avaliação e classificação 
das propostas; observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 
27. As atribuições dos membros de CPL – segundo a Lei e a doutrina – estariam mais intrinsecamente ligadas 
à fase externa do procedimento licitatório. Por esta razão, concluímos que para ocorrer a punição de qualquer 
de seus membros, pela definição do objeto a ser licitado (ato vinculado à fase interna da licitação), há que se: 
(i) comprovar que o membro da comissão participou efetivamente dessa definição; ou, (ii) verificar que a ordem 
para licitar o objeto era manifestamente ilegal. A nosso sentir nenhuma dessas hipóteses está presente nos 
autos”. TCU. TC no 004.319/1998-2. Acórdão nº 687/2007. Sessão de 25/04/2007. Relator: Ministro Augusto 
Nardes. 

66 “Importa consignar que a conduta da Sra. [...] revelou-se inadequada, visto que, ao exercer a dupla função 
de elaborar os editais licitatórios e de participar do julgamento das propostas, desrespeitando o princípio de 
segregação de funções[...]” TCU. TC no 001.594/2007-6. Acórdão nº 686/2011. Sessão de 23/03/2011. Relator: 
Ministro André Luis de Carvalho. 
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daquela Corte de Contas é semelhante67. 

É conveniente aqui destacar que a autoridade pode e deve, conforme o 

caso, ser auxiliada por órgãos ou agentes públicos dotados de aptidão técnica 

específica para redigir os instrumentos convocatórios conforme o objeto a ser 

licitado. Mas é ela, autoridade competente, quem deve assinar os editais e as 

cartas-convite. É possível ainda que outros agentes públicos a acompanhem nesse 

ato, firmando em conjunto os instrumentos convocatórios. 

A assinatura do contrato administrativo e dos eventuais termos de 

prorrogação também são atribuições da autoridade competente, conforme se pode 

depreender do § 2o68 do artigo 57 da Lei Federal no 8.666/1993. Obviamente, o 

mesmo raciocínio deve ser aplicado aos aditamentos, eis que configuram 

acréscimo ou supressão do objeto do contrato, ato do qual também depende a 

aprovação da mesma autoridade que firmou o respectivo instrumento. 

No que concerne à competência recursal e à competência para 

responder às impugnações do edital, há também importantes esclarecimentos a 

fazer sobre as atribuições da autoridade competente. 

Nesse sentido, muito embora a Lei Federal no 8.666/1993 seja omissa 

nesse aspecto, pertence à referida autoridade a atribuição de responder às 

impugnações dos instrumentos convocatórios das licitações. Assim deve ser 

porque a mesma autoridade que expediu o edital deve responder às impugnações 

contra ele apresentadas, porquanto ela, na condição de elaboradora do instrumento 

                                                           

67 “O pregoeiro não pode ser responsabilizado por eventual irregularidade em editais de licitação, uma vez que 
a elaboração desse não se insere no rol de competências que lhe foram legalmente atribuídas.” TCU. TC no 
020.747/2005-3. Acórdão nº 2.389/2006. Sessão de 06/12/2006. Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. 
68 Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
[…] 
§ 2o Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. 
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convocatório, é quem detém os conhecimentos necessários para tanto. 

No que tange aos recursos administrativos, as alíneas do inciso I do 

artigo 10969 da Lei Federal no 8.666/1993 revelam algumas hipóteses em que os 

atos que dão ensejo ao recurso são praticados pela autoridade competente, v.g. os 

atos de anulação ou revogação da licitação e o caso de rescisão unilateral do 

contrato. Nesses casos, é evidente que o recurso não poderá ser apreciado pela 

autoridade que praticou o ato recorrido, hipóteses em que deverá ser julgado por 

uma autoridade superior. Essa autoridade, hierarquicamente superior à autoridade 

competente, também deverá ser indicada no regulamento de licitações e, via de 

regra, atuará somente no julgamento dos recursos interpostos contra os atos da 

autoridade competente. 

Em outras hipóteses, como nos casos de recurso interposto contra 

habilitação ou inabilitação ou contra o julgamento das propostas, nada obsta a que 

                                                           

69 Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 
e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; 
f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme 
o caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a 
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os 
casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a 
decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
§ 2º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 
§ 3º Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
§ 4º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
§ 5º Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos 
do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
§ 6º Em se tratando de licitações efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos nos 
incisos I e II e no parágrafo 3o deste artigo serão de dois dias úteis. 
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o regulamento de licitações outorgue à autoridade competente a atribuição de julgar 

os referidos recursos. 

O entendimento é o mesmo no que tange ao recurso previsto no inciso 

XVIII70 do artigo 4o da Lei Federal no 10.520/2002. 

Contudo, como já foi dito alhures, há possibilidade de o próprio Chefe do 

Poder Executivo ser constituído como autoridade competente nos processos 

licitatórios, especialmente nos pequenos Municípios. Nesse caso, não haverá outra 

solução senão submeter o recurso à apreciação da própria autoridade, que então 

poderá reconsiderar o ato, dando provimento ao recurso, ou manter a decisão, 

hipótese em que estará esgotada a via administrativa. 

6.1 – A repartição interna de competências em um mesmo órgão e 

a possibilidade de existência de mais de uma autoridade 

competente conforme o valor estimado da contratação 

Conforme já abordamos, cada processo licitatório terá uma autoridade 

competente, que funcionará como representante legal da Administração no âmbito 

do certame e do respectivo contrato. 

Não há limite legal para o número de autoridades competentes em uma 

determinada entidade ou mesmo para os órgãos que a compõem. Nesse passo, é 

perfeitamente possível, nos grandes Municípios, que os regulamentos de licitação 

prevejam a identificação da autoridade competente por meio de um critério que leve 

                                                           

70 Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes 
regras: 
[...] 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando 
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
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em consideração o valor estimado da contratação. 

Dessarte, por exemplo, a Administração municipal pode estabelecer que 

se o valor estimado da contratação atingir determinada cifra, a autoridade 

competente será o Prefeito Municipal; se o aludido valor estimado atingir outra cifra 

menor, a autoridade será o Secretário da pasta de onde se originou a requisição da 

contratação ou, se o valor estimado for ainda menor, outra será a autoridade, de 

menor hierarquia que o Secretário Municipal. 

Então, o regulamento de licitações poderá, de acordo com as regras de 

repartição de competências que determinar, estabelecer mais de uma autoridade 

competente em um mesmo órgão da Administração. 

Discute-se também a possibilidade da existência de mais de uma 

autoridade competente no âmbito de mesmo processo licitatório e do contrato 

administrativo advindo de tal certame. Via de regra, isso deve ser evitado porque a 

lei não faz menção a essa possibilidade e, como é notório, o administrador somente 

pode fazer o que a lei permite. 

Contudo, reconhecemos que há uma situação anômala que não pode 

ser olvidada nesse trabalho. Trata-se da possibilidade de licitações conjuntas entre 

a Administração Direta Municipal e as entidades municipais integrantes da 

Administração Indireta, que obviamente têm personalidade jurídica autônoma em 

relação à Administração Direta. 

Nesse sentido, é perfeitamente possível a realização de licitações 

conjuntas entre entidades municipais como, por exemplo, a Administração Direta e 

uma de suas autarquias. Exemplificando, é bastante comum licitações conjuntas 

para a contratação de serviço de plano de saúde para servidores ou ainda no caso 

de contratação de instituição bancária para gerenciamento da folha de pagamento 



46 

dos servidores do Município. 

Nesses casos, o edital deverá ser firmado pelo representante legal de 

cada uma das entidades. Haverá, portanto, pluralidade de autoridades 

competentes em um mesmo processo licitatório, respondendo cada uma delas pela 

entidade à qual pertence. 

6.2 – A autoridade competente e o ordenador de despesa 

A autoridade competente nos processos licitatórios não deve ser 

confundida com a figura do ordenador de despesa. 

Ordenador de despesa, segundo o conceito do § 1°71 artigo 80 do 

Decreto-Lei nº 200/1967 – que dispõe sobre a organização da Administração 

Federal – é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de 

empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos. 

A figura da autoridade competente pode coincidir com a do ordenador 

de despesas se assim dispuser a lei orgânica do Município ou ainda outro diploma 

legal específico, mas não há obrigatoriedade de que o ordenador e a autoridade 

sejam o mesmo agente público. 

Não há proibição de que, por exemplo, a autorização para contratação 

ou a emissão de empenhos seja atribuída a um órgão específico – v.g. a Secretaria 

Municipal de Finanças por algum de seus integrantes – enquanto o processamento 

do certame permaneça a cargo do órgão requisitante da contratação. 

Como já dissemos, a figura do ordenador de despesa deve ser 

identificada em lei porque é afeta à organização administrativa-financeira do 

                                                           

71 § 1° Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, 
autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda. 
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Município. Por conseguinte, não há lugar para esse tipo de normatização no 

regulamento de licitações, que é norma inferior à lei e que, por óbvio, versa somente 

sobre os procedimentos a serem seguidos nos processos licitatórios.  
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Capítulo 7 – A comissão de licitações 

O inciso XVI72 do artigo 6º da Lei Federal no 8.666/1993, conceitua a 

comissão como órgão permanente ou especial, criado pela Administração com a 

função de receber, examinar e julgar os documentos e procedimentos relativos às 

licitações e ao cadastramento de licitantes. 

O caput do artigo 5173 da Lei Federal nº 8.666/1993, por seu turno, 

dispõe que 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. 

Conforme se observa, a essa comissão cabe, basicamente, dirigir os 

trabalhos dos certames e julgar as propostas apresentadas. Diógenes Gasparini74, 

em preciosa monografia sobre as comissões de licitação, apresenta o seguinte 

conceito: 

A comissão de licitação, para nós que preferimos essa locução, à 
vista do considerado no tópico precedente e da legislação citada, é 
um órgão público colegiado ou simples órgão colegiado de, no 
mínimo, três integrantes, responsável pela direção e julgamento 
que a Administração Pública ou quem lhe faça as vezes está, em 
princípio, obrigada a promover (art. 37, XXI, da CF e art. 1o do 
Estatuto federal Licitatório). 

O mesmo autor75 arrola alguns dos atos específicos de competência 

desse órgão, como, por exemplo: condução da sessão pública de recebimento de 

                                                           

72 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. 

73 Cf. nota de rodapé nº 57. 

74 Comissões de Licitação e demais órgãos colegiados referidos na Lei no 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora NDJ. 2011. p. 4. 

75 Comissões de Licitação e demais órgãos colegiados referidos na Lei no 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora NDJ. 2011. ps. 11 e 12. 



49 

envelopes, exame formal dos documentos de habilitação e declaração de 

habilitação ou de inabilitação; julgamento e classificação das propostas, 

recebimento de recursos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior, 

promoção de diligências determinadas pela autoridade superior. 

É de se notar que as atribuições da comissão de licitações estão ligadas 

à fase externa do processo licitatório, isto é, a atuação da comissão depende da 

supervenção do instrumento convocatório, documento que especificará o objeto a 

ser licitado e todos os requisitos de qualificação do proponente a ser contratado. A 

lei não comete à comissão atribuições a serem praticadas durante a fase interna 

do procedimento licitatório76. Por isso é absolutamente descabido, a nosso ver, que 

a comissão realize pesquisa de preços, elabore instrumentos convocatórios ou 

termos de referência. 

De igual maneira, não é papel da comissão de licitações praticar atos 

após a ultimação do processo licitatório, como, por exemplo, aqueles afetos à 

fiscalização do contrato, ou à aplicação de penalidades por inadimplemento 

contratual. A lei não conferiu à comissão ou a seu presidente essas atribuições, 

que em verdade pertencem à autoridade competente77. 

                                                           

76 Daí por que Marçal Justen Filho (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª Edição. São 
Paulo: Editora Dialética. 2012. p. 794) ensina que a comissão pode ser constituída até mesmo após a 
publicação do edital: “A Lei não determina o momento em que a comissão de licitações deverá ser constituída. 
Em princípio, é possível a fase externa da licitação iniciar-se sem a constituição da comissão julgadora. Admite-
se a expedição do edital sem que exista a comissão – o que não é recomendável, ainda que possa ser válido. 
Mas a comissão terá de estar constituída até a data prevista para apresentação das propostas. Se não estiver, 
haverá nulidade insanável do procedimento. Não se admite que a autoridade administrativa aguarde a 
manifestação dos interessados para, apenas após definida a identidade dos licitantes, determinar os 
integrantes da comissão de licitação. Isso acarretaria sério risco de ofensa ao princípio da isonomia e lesionaria 
o princípio da moralidade administrativa”. 

77 “23.1) Limites da Competência da comissão de licitação 

Sob a vigência da Lei nº 8.666/93, a comissão de licitação não pratica qualquer ato concreto, além da 
classificação. A atividade jurídica da comissão de licitação se exaure com a classificação (e com a manifestação 
nos eventuais recursos interpostos). Não lhe compete emitir apreciação acerca da conveniência ou 
inconveniência da contratação ou sobre a satisfatoriedade das propostas. Mas não se encerra o procedimento 
licitatório senão com a deliberação da autoridade superior. Após concluída a via recursal, o resultado 
encontrado pela comissão de licitação deverá ser levado à ‘deliberação’ da autoridade competente, para sua 
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Os atos praticados pelas comissões de licitação criadas no âmbito da 

Administração Direta – que são aquelas tratadas no presente trabalho –, assim 

como todos os demais atos praticados nos processos licitatórios, têm natureza 

jurídica de ato administrativo. 

Também de acordo com os ensinamentos de Diógenes Gasparini78, os 

atos das comissões de licitação constituídas no âmbito de entes públicos com 

personalidade jurídica de Direito Privado não têm natureza jurídica de atos 

administrativos, mas sim de atos jurídicos submetidos ao regime do Direito Privado. 

No que concerne ao ato de criação das comissões, há possibilidade de 

criação de comissões permanentes por meio de lei79. Nesse caso, a lei de criação 

das comissões será de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 

61, § 1º, II, e80, da Constituição Federal. 

Porém, a criação das comissões de licitação por atos infralegais é o 

melhor caminho para a Administração, primeiro porque, se a comissão for criada 

por meio de lei, suas regras de funcionamento somente poderão ser alteradas 

também através de lei, o que muitas vezes pode não ser vantajoso para a 

Administração, sobretudo sob o prisma da celeridade. Em segundo lugar, cremos 

que os procedimentos internos adotados por um Poder relativamente à realização 

                                                           

‘homologação’ e ‘adjudicação’. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2012. p. 694 e 695) 

78 Comissões de Licitação e demais órgãos colegiados referidos na Lei no 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora NDJ. 2011. p. 24. 

79 Comissões de Licitação e demais órgãos colegiados referidos na Lei no 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 

Editora NDJ. 2011. p. 17. 

80 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
[...] 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI. 
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de suas licitações são matéria interna corporis de cunho essencialmente 

operacional, que não deve ser submetida ao crivo de outro Poder, ainda que este 

outro seja o Legislativo. Trata-se, em nosso entendimento, de matéria típica de 

regulamento. 

Como já dissemos alhures, o regulamento de licitações deve dispor 

sobre a comissão, indicando sua composição, especificando suas competências e 

as regras para seu bom funcionamento. Todavia, no âmbito municipal é possível a 

edição de um regulamento específico para disciplinar a instituição e o 

funcionamento das comissões de licitação. 

Diógenes Gasparini81 revela a possibilidade de edição desse 

regulamento próprio, assinalando que, por meio do regulamento geral das 

comissões de licitação, a Administração também pode dispor “[...] sobre criação, 

competência e funcionamento desses colegiados e, ainda, disciplinar a nomeação 

de seus membros, indicando o número e os respectivos direitos e obrigações”. 

À exceção da hipótese da modalidade de licitação Convite, em relação 

à qual o § 1o82 do artigo 51 da Lei Federal no 8.666/1993 permite, em situações 

excepcionais, que a comissão de licitações seja substituída por servidor 

formalmente designado pela autoridade competente, a referida comissão é 

indispensável para a realização de qualquer certame licitatório. Portanto, afora a 

exceção supramencionada, não há possibilidade de processamento de 

modalidades de licitação previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 sem a existência 

da respectiva comissão. 

                                                           

81 Comissões de Licitação de demais órgãos colegiados referidos na Lei nº 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora NDJ. 2011. p. 76. 

82 § 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. 
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Nas licitações da modalidade Pregão, regidas pela Lei Federal nº 

10.520/2002, não há previsão de condução do procedimento licitatório por uma 

comissão, mas sim por um agente público, o Pregoeiro. 

Esse servidor designado pela autoridade competente será auxiliado por 

uma equipe de apoio, também escolhida por aquela autoridade. Nesse sentido, 

Marçal Justen Filho83 explica que muito embora no Pregão não haja formalmente 

uma comissão nos moldes daquela prevista na lei geral de licitações, o Pregoeiro 

não pode prescindir do auxílio da equipe de apoio. A ausência de tal equipe, assim 

como ocorre no caso da comissão de licitações, acarreta nulidade do procedimento. 

A comissão de licitações, como órgão integrante da Administração que 

é, não tem personalidade jurídica, mas tem a chamada capacidade judiciária, isto 

é, pode ser demandada ou demandar em juízo da defesa de seus interesses. É 

essa capacidade que permite à comissão de licitações ser sujeito passivo de 

mandado de segurança84. 

Os trabalhos da comissão de licitação no âmbito de cada processo 

licitatório se encerram com a homologação e adjudicação do objeto, após o 

escoamento do prazo para interpor os recursos administrativos previstos em lei. A 

                                                           

83 “No Pregão, as atividades administrativas de condução do certame são exercidas por um único indivíduo, 
diversamente do que se passa nas modalidades de licitação da Lei nº 8.666/1993 (que, como regra, preveem 
a existência de uma comissão de licitação). Essa opção legislativa deve ser interpretada em termos. Afigura-
se como indispensável que o pregoeiro seja assessorado por outros servidores, inclusive para fornecer 
subsídios e informações relevantes. Mas os atos administrativos serão formalmente imputados ao pregoeiro, 
ao qual incumbirá formalizar as decisões e por elas responder. A ressalva é importante porque o pregoeiro, 
individualmente, acabaria sobrecarregado se não pudesse recorrer à estrutura administrativa estatal para 
solucionar rápida e agilmente todos os incidentes, examinar todos os documentos e assim por diante. A 
agilidade do procedimento do pregão acabaria frustrada se o pregoeiro não dispusesse de suporte para a 
prática de atos a ele atribuídos. Bem por isso, a Administração deverá organizar serviços destinados a apoiar 
a atividade do pregoeiro. Deverá cogitar tanto de suporte material como do apoio técnico-jurídico, possibilitando 
a rápida solução dos incidentes e o exaurimento imediato de rodas as etapas. Daí a referência a uma ‘equipe 
de apoio’, cuja existência é indispensável para o sucesso de pregão”. (Comentários à Legislação do Pregão 
Comum e Eletrônico. 6ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 2013. ps. 95 e 96.) 

84 “Embora destituída de capacidade jurídica, a comissão de licitações, qualquer que seja sua espécie, e as 
demais comissões mencionadas pelo Estatuto federal das Licitações e Contratos Administrativos são dotadas 
de capacidade judiciária. [...] É certo, assim, que pode ser sujeito passivo ou ativo, por exemplo, mandado de 
segurança”. GASPARINI, Diógenes. Comissões de Licitação de demais órgãos colegiados referidos na Lei nº 
8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: Editora NDJ. 2011. p. 06. 
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partir de então, salvo nos casos de reconhecimento de alguma nulidade insanável 

cujo reconhecimento implique a retomada do processo licitatório, a missão da 

comissão de licitações estará concluída. 

7.1. A pluralidade de comissões em um mesmo órgão 

É perfeitamente possível a constituição de mais de uma comissão de 

licitações em um mesmo órgão ou entidade da Administração Pública. A lei geral 

de licitações, ao dispor sobre a criação das comissões de licitação, em nenhum 

momento prevê a obrigatoriedade de que cada órgão ou entidade tenha apenas 

uma comissão. 

Por outras palavras, um mesmo Município pode ter uma ou mais 

comissões permanentes de licitação e, concomitantemente, uma ou mais 

comissões especiais. Isso não significa, porém, liberdade absoluta do 

administrador para criar comissões de licitação. A criação de tais colegiados deve 

ser devidamente justificada. 

As comissões permanentes, que são aquelas obrigatórias, são 

reservadas para o processamento de certames licitatórios que não apresentem 

peculiaridades que exijam conhecimentos específicos dos membros do colegiado. 

As comissões especiais podem ser criadas, a nosso ver, diante de 

situações anômalas nas quais as características do objeto da licitação sejam tais 

que exijam conhecimentos ou procedimentos demasiadamente específicos que 

refogem à alçada dos integrantes da comissão permanente de licitações. 

A depender da quantidade de licitações processadas em determinada 

Administração municipal, poderá ela, inclusive, criar uma comissão permanente 

específica para cada modalidade de licitação. Assim, a título de exemplo, poderá 

existir em determinado Município comissão permanente de Concorrências, a 
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comissão permanente de Tomadas de Preço e a comissão permanente de 

Convites. 

De outro lado, nos órgãos cuja estrutura administrativa seja mais 

complexa, ou em casos nos quais o vulto da licitação o justifique, é possível também 

a criação de comissões especiais para atuação em fases específicas do processo 

licitatório. 

Desse modo, a Administração pode, por exemplo, criar uma comissão 

de licitações com atribuição específica para atuação desde a publicação do 

instrumento convocatório até o instante que antecede o julgamento das propostas, 

momento em que a competência para a prática dos atos do processo passaria para 

outra comissão de licitações, constituída com a finalidade específica de realizar o 

julgamento das propostas. 

Diógenes Gasparini85 menciona essa possibilidade de criação de 

comissões para atuar em fases separadas dos processos licitatórios, nos seguintes 

termos: 

Sempre que houver conveniência pode-se ter comissões 
permanentes para dirigir e julgar, separadamente, licitações cujo 
objeto seja obra, serviço ou fornecimento. O leilão e o concurso 
serão julgados por comissões especiais. 
O que leva à criação dessas várias comissões permanentes é a 
racionalidade dos trabalhos licitatórios ou a conveniência 
administrativa, dado que não há qualquer determinação legal que 
imponha a constituição de mais de uma comissão permanente de 
licitação, embora algumas vezes o Estatuto federal das Licitações 
e Contratos Administrativos use dita locução no plural (art. 51, §4º), 
encontrando-se aí o fundamento legal para criação de mais de um 
desses colegiados. 

Portanto, se for conveniente para a Administração a criação de 

diferentes comissões para julgar, separadamente, os certames licitatórios do 

                                                           

85 Comissões de Licitação de demais órgãos colegiados referidos na Lei nº 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora NDJ. 2011. p. 66. 
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Município e essa segmentação representar a otimização dos procedimentos 

licitatórios, não haverá nenhum óbice à criação de comissões com atribuições para 

atuar somente em fases específicas do procedimento. 

Outrossim, é conveniente lembrar que leis especiais também podem 

estabelecer a segmentação das comissões ou determinar a criação de 

subcomissões com atribuições próprias e com membros dotados de qualificação 

técnica específica. Um bom exemplo disso é a subcomissão mencionada no § 1º86 

do artigo 10 da Lei Federal nº 12.232/2010, que dispõe sobre as normas gerais 

para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade 

prestados por intermédio de agências de propaganda.  

                                                           

86 Art. 10. As licitações previstas nesta Lei serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial, 
com exceção da análise e julgamento das propostas técnicas. 
§ 1º As propostas técnicas serão analisadas e julgadas por subcomissão técnica, constituída por, pelo menos, 
3 (três) membros que sejam formados em comunicação, publicidade ou marketing ou que atuem em uma 
dessas áreas, sendo que, pelo menos, 1/3 (um terço) deles não poderão manter nenhum vínculo funcional ou 
contratual, direto ou indireto, com o órgão ou a entidade responsável pela licitação. 
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Capítulo 8 – Os membros da comissão de licitações 

A lei geral de licitações apresenta apenas um número mínimo 03 (três) 

membros da comissão de licitações87, esse número, como dissemos, é o mínimo 

necessário para funcionamento da comissão. A lei não estabelece um número 

máximo de membros, de modo que, respeitada a razoabilidade e a 

proporcionalidade, bem como as peculiaridades do mister de cada comissão, a 

Administração goza de certa discricionariedade para definir o número de membros. 

Ordinariamente, cada comissão é composta por um Presidente, um 

Secretário e pelos demais membros. Muito embora a lei geral de licitações não faça 

menção ao Presidente ou ao Secretário, essas funções são tão frequentemente 

mencionadas pela Administração Pública que muitas vezes são confundidas com 

cargos efetivos. 

É conveniente lembrar que os membros da comissão de licitações são 

escolhidos pela autoridade competente, motivo pelo qual, por óbvio a comissão de 

licitação será sempre composta por servidores hierarquicamente inferiores à 

referida autoridade. 

No que tange ao vínculo de tais membros para com a Administração 

Pública, uma leitura açodada do caput do artigo 5188 da Lei Federal nº 8.666/1993 

poderia supor que a exigência ali assentada é de que a comissão de licitação seja 

composta, em sua maioria, por servidores do quadro permanente, podendo 

também participar do colegiado servidores comissionados. 

Todavia, essa conclusão é enganosa. Somente servidores do quadro 

permanente podem integrar as comissões de licitação. Aqui é de todo conveniente 

                                                           

87 Cf. nota de rodapé nº 57. 

88 Cf. nota de rodapé nº 57. 
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lembrar, novamente, as lições de Diógenes Gasparini89: 

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 se poderia 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. 
Na mesma direção é a inteligência de Marçal Justen Filho 
(Comentários, cit., p.636). O mesmo se pode afirmar em relação às 
comissões de recebimento de bens, não obstante não se tenha 
nesse particular norma expressa. 

Corroboramos o excerto supramencionado sem quaisquer ressalvas. O 

aludido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que deverão compor o 

colegiado pelos menos três servidores do quadro permanente, dois deles 

qualificados para esse mister. 

Lembre-se que a atribuição de membros das comissões de licitação é 

uma função pública. Nesse passo, seguindo os ensinamentos de Celso Antônio 

Bandeira de Mello90, realmente apenas a servidores do quadro permanente podem 

ser atribuídas funções públicas, pelo que pensamos ser incorreta a participação de 

servidores comissionados nas comissões de licitação, salvo a exceção do § 5º91 do 

artigo 51 da lei geral de licitações, que será abordada a seguir. 

Para participar da comissão de licitações pressupõe-se que os 

servidores designados sejam qualificados, isto é, tenham aptidão técnica específica 

relacionada ao objeto do certame. É de todo recomendado que pelo menos um dos 

                                                           

89 Comissões de Licitação de demais órgãos colegiados referidos na Lei nº 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo: 
Editora NDJ. 2011. p. 39. 

90 Cf. Nota de rodapé nº 43. 

91 § 5º No caso de concurso, o julgamento será feito por uma comissão especial integrada por pessoas de 
reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. 
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membros da comissão tenha formação jurídica. Essa regra é frequentemente 

descumprida por boa parte da Administração Pública, quer por desconhecimento 

dos agentes responsáveis pelo processamento da licitação, quer por ausência de 

pessoal qualificado no quadro permanente de servidores. 

A exceção do § 5º92 do artigo 51 da lei geral de licitações merece 

especial atenção. Repare-se que o referido dispositivo assegura, no caso de 

licitação da modalidade Concurso, a possibilidade de criação de uma comissão 

especial integrada por pessoas de fora da Administração, ou seja, por particulares 

detentores de reputação ilibada e de reconhecido conhecimento na matéria afeta 

ao objeto do certame. 

Entendemos que a referida exceção também se aplica a outras 

modalidades de licitação que não a do Concurso, nas quais se mostre 

imprescindível a participação de indivíduos que detenham conhecimento técnico 

diferenciado acerca do objeto licitado e fique devidamente comprovado que a 

Administração não possui em seu quadro permanente agentes detentores de tais 

conhecimentos especiais. Essa parece ser também a opinião de Marçal Justen 

Filho93. Por conseguinte, a regra de composição das comissões de licitação 

exclusivamente por servidores do quadro permanente não é absoluta. 

Uma vez investido como membro da comissão de licitações, não cabe 

ao servidor renunciar a essa função, salvo por motivo plenamente justificável. Do 

                                                           

92 Cf. nota de rodapé nº 91. 

93 “Como regra, os membros da comissão deverão ser agentes públicos, integrados na estrutura da 
Administração Pública. Excepcionalmente e tendo em vista as peculiaridades do objeto licitado, poderão ser 
convidados terceiros para integrar a comissão. Esses terceiros deverão apresentar algum requisito técnico-
científico-cultural que justifique sua convocação para a tarefa. Isso se passa, especialmente, nos casos de 
concurso. Em tais hipóteses, o objeto da licitação escapa às habilidades usualmente exigidas dos agentes 
públicos. Assim, a Administração convida para integrar a comissão personalidades ilustres e detentoras de 
especial conhecimento no campo enfocado. O terceiro deverá ser formalmente alertado para a 
responsabilidade envolvida na sua atuação, inclusive porque a Administração será responsável pelos atos que 
esse terceiro praticar”. (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª Edição. São Paulo: 
Editora Dialética. 2012. p. 793) 
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mesmo modo, é vedado aos membros das comissões de licitação delegar as 

atribuições que lhes são conferidas. Essa possibilidade de delegação seria, em 

nossa opinião, qualificada como norma geral de licitação e, para que fosse possível, 

deveria constar da Lei Federal nº 8.666/1993, que é omissa nesse aspecto. Daí por 

que entendemos ser impossível a delegação de competências por parte de 

quaisquer dos membros das comissões de licitação. 

Importante também esclarecer que os membros desses colegiados, não 

podem ser agentes políticos – v.g. Prefeito ou Secretário Municipal – porque, como 

já foi explicado, somente servidores do quadro permanente podem integrar a 

comissão de licitações. Essa vedação persiste ainda nos casos em que um 

ocupante de cargo de natureza política seja originário do quadro de servidores 

efetivos do Município. Assim, exemplificando, ainda que um Secretário Municipal 

seja originalmente ocupante de cargo do quadro permanente do qual esteja 

licenciado, não poderá ele integrar a comissão a qualquer título. 

8.1 – As atribuições dos membros e as relações funcionais entre 

eles 

Como já foi dito alhures, a lei geral de licitações não entra em minúcias 

quanto às atribuições específicas dos membros das comissões de licitação. O 

diploma legal nem sequer menciona a função de Presidente ou de Secretário das 

comissões. Caberá ao regulamento de licitação, portanto, definir as atribuições de 

cada um dos membros. 

A direção das comissões de licitação é atribuída, via de regra, a um dos 

seus membros, que geralmente é designado como Presidente. As atribuições 

desse membro deverão ser as de maior importância no âmbito da comissão de 

licitações, cabendo a ele a condução dos trabalhos, a orientação dos demais 
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membros e a representação da comissão perante os interessados e também 

perante outros órgãos da Administração Pública.  

O Presidente é a autoridade máxima da comissão de licitações e tem 

superioridade hierárquica em relação aos demais membros, mas seus poderes são 

intrínsecos, isto é, só podem ser exercidos no âmbito da própria comissão. Nesse 

diapasão, não pode o Presidente da comissão de licitações dissolvê-la ou modificá-

la a seu arbítrio, não pode ele excluir integrantes ou nomear novos membros. Essa 

atribuição é exclusiva da autoridade competente. 

No que tange às responsabilidades comumente conferidas ao 

Presidente da comissão de licitações, Diógenes Gasparini94 apresenta um rol não 

taxativo de atribuições, dentre as quais permitimo-nos citar: a abertura das sessões, 

o anúncio das deliberações da comissão, exercício do poder de polícia durante as 

sessões, as respostas a pedidos escritos de sua competência, o exercício do voto, 

a instrução dos processos licitatórios, determinando juntada e desentranhamento 

de documentos. Caberá também ao Presidente, segundo o mesmo autor, mandar 

publicar os atos do processo, prestar informações em mandado de segurança, 

assessorar a autoridade superior e solicitar assessoria, laudos e pareceres 

técnicos. 

Ao Secretário caberá, em síntese, auxiliar o Presidente em suas 

atividades, lavrando atas, votando, rubricando documentos e elaborando termos e 

outros documentos a serem juntados ao processo licitatório. 

Aos demais membros da comissão de licitações, ordinariamente são 

reservadas as atribuições de votar, rubricar documentos e prestar assistência ao 

                                                           

94 Comissões de Licitação de demais órgãos colegiados referidos na Lei nº 8.666/1993. 3ª Edição. São Paulo. 
Editora NDJ. 2011. p. 31. 
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Presidente e ao Secretário. 

É esse o breve panorama das atribuições dos membros das comissões 

e das relações funcionais entre eles. 

8.2 – A responsabilização dos membros da comissão de licitações 

pelos seus atos 

De acordo com o § 3º95 do artigo 51 da lei geral de licitações, os 

membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos 

praticados por aquele colegiado, ressalvados os casos em que houver 

manifestação expressa e por escrito de posição divergente, que deve ser 

consignada na ata da respectiva sessão. 

Essa disposição legal quer significar que os membros das comissões 

responderão pelas decisões do colegiado tal como se as tivessem tomado 

individualmente. Por conseguinte, as decisões da comissão de licitação podem ser 

qualificadas como atos administrativos simples colegiais96, isto é, se enquadram 

entre aqueles que são produzidos por meio do concurso de uma pluralidade de 

vontades reunidas num mesmo órgão. 

A responsabilização dos membros das comissões depende da 

comprovação de culpa. Somente em razão de sua atuação pessoal é que o membro 

da comissão de licitações pode ser responsabilizado. E destaque-se que ainda que 

                                                           

95 § 3o Os membros das Comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela 
Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata 
lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. 

96 “Os atos simples são os “produzidos pela declaração jurídica de um único órgão”, como no caso da licença 
de habilitação para dirigir automóvel. É “o de manifestação de vontade exteriorizada tão somente por um órgão 
administrativo”. Os atos simples podem ser singulares, isto é, produzidos por uma só autoridade, e colegiais, 
isto é, provêm “do concurso de várias vontades unificadas de um mesmo órgão no exercício de uma mesma 
função jurídica”. FERREIRA DA ROCHA, Sílvio Luís. Manual de Direito Administrativo. 1a Edição. São Paulo: 
Editora Malheiros. p. 316. 
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o membro não tenha praticado diretamente o ato irregular, se tiver manifestado sua 

aquiescência responderá por ele.  

Melhor explicando, se o membro da comissão discordar da opinião dos 

demais membros quanto ao ato praticado em nome do colegiado, deve, conforme 

manda a lei97, tornar explícita sua discordância. Não o fazendo, presumir-se-á que 

aquiesceu. 

Esse entendimento quanto à responsabilização dos integrantes da 

comissão também se aplica, com as devidas ressalvas, ao Pregoeiro e à equipe de 

apoio nas licitações da modalidade Pregão por força do artigo 9º98 da Lei Federal 

nº 10.520/2002.  

                                                           

97 Cf. nota de rodapé nº 95. 

98 Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993. 
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Capítulo 9 – O papel da assessoria jurídica 

Nos termos do parágrafo único99 do artigo 38 da Lei Federal nº 

8.666/1993, caberá à assessoria jurídica da Administração a análise prévia de 

todas as minutas dos instrumentos convocatórios, dos contratos e de outros 

instrumentos, inclusive nos casos de contratação direta. 

Esse parecer deverá consistir na análise da viabilidade jurídica do 

instrumento convocatório. Não se trata de analisar conveniência ou a oportunidade 

da contratação. O objetivo fundamental do parecerista é, portanto, verificar a 

validade do instrumento convocatório e, se constatado qualquer vício de legalidade 

que possa levar à nulidade do edital ou da carta-convite, deverá emitir parecer 

desfavorável, fazendo constarem dele os motivos de fato e de Direito que o levaram 

a tal conclusão. 

Contudo, é preciso não perder de vista que a atuação da assessoria 

jurídica da Administração não se resume à hipótese específica do já referido 

parágrafo único100 do artigo 38 da Lei Federal nº 8.666/1993. Durante todo o 

processo licitatório e também durante a execução do contrato a Administração 

poderá solicitar pareceres à sua assessoria, como, por exemplo, nas hipóteses de 

impugnação do edital, de recursos, ou ainda nos casos de revogação ou anulação 

do certame. Assim, sempre que a autoridade tiver de tomar alguma decisão 

relevante durante o processo licitatório, poderá se socorrer de sua assessoria 

jurídica. 

                                                           

99 Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do 
recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: 
[...] 
Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes 
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. 

100 Cf. nota de rodapé nº 99. 
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É importante também salientar que o parecer jurídico não substitui em 

nenhuma hipótese a decisão da autoridade sobre os atos de provimento ou de não 

provimento de recursos interpostos nos processos licitatórios. Por outras palavras, 

mesmo que a autoridade concorde com o parecer sem qualquer ressalva, ainda 

assim deverá emitir sua decisão, na qual poderá, obviamente, mencionar o parecer 

como um de seus fundamentos. 

O parecer jurídico é obrigatório, mas não vinculante para a autoridade 

competente101. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça102 já decidiu que é 

presumido o vício na conduta do agente público que emite decisão contrariando o 

parecer da assessoria jurídica. Nesse passo, se a autoridade houver por bem 

realmente contrariar o parecer jurídico, deverá apresentar fundamentos 

praticamente incontestáveis, sob pena de ulterior responsabilização se houver 

realmente ilegalidade. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Mandado de 

Segurança103 que o parecer jurídico não é ato administrativo, mas sim uma opinião 

técnico-jurídica com base na qual posteriormente é emitido um ato administrativo.

                                                           

101 “A autoridade competente é vinculada ao parecer da assessoria jurídica? A resposta é negativa. Nada 
impede que a autoridade superior repute que o ato convocatório apresenta defeitos jurídicos, ainda que o 
parecer da assessoria seja favorável à aprovação. E a recíproca também é verdadeira.” JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª Edição. São Paulo: Editora Dialética. 
2012. p. 595. 

102 “É razoável presumir vício de conduta do agente público que pratica um ato contrário ao que foi 
recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável 
que se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas 
manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos praticados como nelas recomendado, ainda mais se 
não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou. Nesses casos, não tendo 
havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não há culpa e muito menos improbidade. 
A ilegitimidade do ato, se houver, estará sujeita a sanção de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de 
improbidade.” STJ. Primeira Turma. Recurso Especial nº 827.445 - SP (2006/0058922-3). Relator: Ministro 
Teori Albino Zavascki. Decisão de 02/02/2010. 

103 “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS: 
ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., art. 70, parág. único, art. 71, II, art. 133. Lei nº 8.906, de 1994, 
art. 2º, § 3º, art. 7º, art. 32, art. 34, IX. I. - Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer 
sugerindo contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal 
de Contas da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu pela 
contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo, sendo, quando muito, ato de 
administração consultiva, que visa a informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem 
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Capítulo 10 – A responsabilidade administrativa dos agentes 

públicos por atos irregulares praticados nos processos licitatórios 

Aqui é conveniente lembrar, como já foi dito alhures, que, com exceção 

dos pareceres jurídicos104, os atos praticados pelos agentes públicos nos 

procedimentos licitatórios processados pela Administração Direta são classificados 

como atos administrativos. 

Todos os agentes públicos que participam dos processos licitatórios 

respondem civil, criminal e administrativamente pelos atos comissivos ou omissivos 

praticados, na forma como preconizam as leis regentes dessas matérias. Os 

agentes públicos devem responder tanto pelos atos praticados na fase interna, 

quanto pelos atos praticados na fase externa do processo licitatório, bem assim 

relativamente aos ilícitos praticados no âmbito dos contratos administrativos. 

Neste ponto, é relevante destacar que todos os agentes públicos 

participantes dos processos licitatórios podem ser processados pela prática de atos 

de improbidade administrativa, se durante o processamento das licitações vierem 

a praticar quaisquer das condutas ímprobas previstas na Lei Federal nº 8.429/1992. 

No âmbito da Lei Federal nº 8.666/1993, o fundamento para a 

responsabilidade dos agentes públicos encontra-se no artigo 82105, que determina 

que os agentes públicos que praticarem atos em desacordo com os preceitos 

daquela lei, ou visando a frustrar os objetivos dos certames licitação sujeitar-se-ão 

                                                           

estabelecidas nos atos de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito 
Administrativo", Malheiros Ed., 13ª ed., p. 377. II. - O advogado somente será civilmente responsável pelos 
danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou de ato ou omissão 
praticado com culpa, em sentido largo: Cód. Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32. III. - Mandado de Segurança 
deferido”. STF – Tribunal Pleno. MS 24.073-3-DF. Relator: Ministro Carlos Velloso. Julgamento em 06/11/2002. 

104 Cf. nota de rodapé nº 103. 

105 Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta Lei ou visando 
a frustrar os objetivos da licitação sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei e nos regulamentos próprios, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 
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às sanções previstas naquela lei, sem prejuízo das responsabilidades civil e 

criminal que seu ato ensejar. 

Todos os agentes que participam do processo licitatório estão 

submetidos ao Poder Judiciário por mandamento constitucional106, mas, a 

depender do cargo ocupado pelo agente ou da função desempenhada no processo 

licitatório, poderão ou não ser julgados pelos Tribunais de Contas. 

A seguir algumas breves notas sobre as peculiaridades da 

responsabilidade administrativa dos agentes públicos que atuam nas licitações. 

10.1 – O Prefeito Municipal 

Como já dissemos anteriormente, o papel dos Prefeitos nos processos 

licitatórios pode variar consideravelmente de acordo com a estrutura administrativa 

de cada Município. O Chefe do Poder Executivo pode ser a autoridade competente 

do processo licitatório, o agente responsável pelo julgamento de recursos como 

última instância, ou pode, inclusive, não ter participação direta nos certames. 

Se o Prefeito tiver participado diretamente do processo licitatório, seja 

como autoridade competente, seja como julgador de recursos, deverá responder 

por possíveis atos ilegais. Todavia, mesmo que o Prefeito Municipal porventura não 

tenha participado diretamente do processo licitatório, sempre estará vinculado a ele 

para efeitos de responsabilização administrativa em caso de irregularidades. 

Cumpre saber, contudo, perante qual órgão deve responder o Prefeito 

se cometer irregularidades em processos licitatórios. Aqui faz-se imperioso lembrar 

                                                           

106 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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que nos termos do artigo 71107 da Constituição Federal não cabe aos Tribunais de 

Contas julgar as contas dos chefes do Poder Executivo, cumprindo a tais órgãos 

de Controle Externo apenas a emissão de parecer recomendando às casas 

legislativas o julgamento favorável ou desfavorável das contas ou, quando muito, 

determinar a sustação de processos licitatórios se houver representação, conforme 

os incisos IX e X108 do mesmo artigo 71 da Carta Magna. 

Disto resulta que os Prefeitos, ao menos em tese, não respondem 

administrativamente perante os Tribunais de Contas por atos praticados nos 

processos licitatórios, já que cabe às Câmaras Municipais o julgamento das contas 

dos Prefeitos, e as despesas resultantes das licitações e contratos estão incluídas 

entre elas. Isso não exclui, de modo algum, a atividade fiscalizatória dos Tribunais 

de Contas em relação aos processos licitatórios promovidos nos Municípios, que 

poderão ser devidamente verificados pelas Cortes de Contas, às quais cumprirá 

apontar possíveis ilegalidades e determinar providências. Apenas, como dissemos, 

não haverá julgamento dos Prefeitos por parte dos Tribunais de Contas. 

De outro lado, é evidente que os Prefeitos podem responder civil, 

criminal e administrativamente perante o Poder Judiciário por atos lesivos ocorridos 

                                                           

107 Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá 
ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público. [...] 

108 IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento 
da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados 
e ao Senado Federal; 
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nos processos licitatórios, podendo responder a ações civis públicas, ações 

populares e de improbidade administrativa109. 

No que concerne aos atos de improbidade praticados pelos 

subordinados, o entendimento dos Tribunais pátrios é no sentido de que o Prefeito, 

sendo a autoridade administrativa máxima do Município, deve responder pelos atos 

de seus subordinados ainda que tenha formalmente delegado atribuições a eles. 

Por outras palavras, a delegação de atribuições não exclui a responsabilidade 

administrativa do Prefeito. 

O argumento preponderante desse entendimento é no sentido de que 

mesmo que o Prefeito não tenha agido com dolo, haverá culpa in elegendo ou in 

vigilando, já que é sua responsabilidade escolher sua assessoria e fiscalizar as 

atividades de seus subalternos. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça parece albergar essa 

tese. Nesse passo, convém examinar o seguinte excerto de decisão: 

“Sobre a delegação, o acórdão recorrido se vale da sentença 
para afirmar que "os prefeitos municipais ostentam a posição de 
autoridade administrativa máxima, à qual estão subordinados os 
demais integrantes da administração municipal. A autoridade 
pública com poder de decisão não é mera ratificadora de decisões 
que seus subordinados tenham tomado, mas responsável pelo 
acautelamento e pela exigência da necessária motivação das 
decisões, à luz do vetorial princípio da legalidade estrita a que está 
jungida a Administração. No caso concreto, quando as decisões 
dos subordinados digam respeito a movimentações 
financeiras desautorizadas por lei, qualifica-se a negligência 
do superior hierárquico. Acrescente-se a isto o fato de que a ré é 
a verdadeira subscritora do convênio, não podendo se furtar das 
responsabilidades inerentes ao ato".  

Para refutar esse entendimento, seria necessário perscrutar 
a legislação municipal sobre delegações e documentos dos autos 
(quem assinou, quem sabia etc.), o que esbarra na Súmula 7/STJ 
e 280/STF. Tais fundamentos podem ser utilizados também em 

                                                           

109 Convém lembrar que relativamente à Reclamação nº 2138-6-DF do Supremo Tribunal Federal, que foi 
julgada procedente, por maioria de votos, em 13/06/07 e declarou que os Ministros de Estado não estão 
submetidos à Lei Federal nº 8.429/1992, tem prevalecido nos Tribunais a tese de que essa decisão versou 
exclusivamente sobre os Ministros de Estado. Os demais agentes políticos, inclusive os Prefeitos, continuam 
submetidos à Lei Federal nº 8.429/1992. 
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relação à alegação de ausência de dolo. Isso porque a tipificação 
de conduta no art. 10 da LIA não exige a identificação de dolo, 
bastando a culpa para a condenação. Nesse aspecto, o acórdão 
descreve de forma suficiente o elemento subjetivo ao somar à 
transcrição feita acima as seguintes ponderações: 

No pertinente à ausência de dolo nas condutas 
atribuídas à ré, não concebo como tais práticas não poderiam 
ser marcadas por qualquer elemento subjetivo. 

O referido argumento mostra-se, no mínimo, 
contraditório, pois em um momento os atos derivaram da 
delegação de competência a seus subordinados, em outro 
momento foram por ela mesma praticados, mas sem qualquer 
eiva de culpa ou dolo. 

No caso de se admitir a responsabilidade dos 
subordinados, ainda persiste o elemento culpa por parte 
da ré, conforme sopesado no acórdão suso transcrito, 
considerando-se que o staff que a assessora é de sua 
livre escolha, impondo-lhe a culpa in vigilando e a culpa 
in elegendo[...]” (Grifos nossos) 

STJ. Agravo em Recurso Especial Nº 210.361 - PE 
(2012/0157797-9). Relator: Ministro Herman Benjamin. 
Decisão de 13/04/2013. 

Conforme se nota, aquele Egrégio Tribunal Superior corrobora a tese no 

sentido de que o Prefeito deve responder por culpa, in vigilando ou in elegendo, 

nos casos de condutas ímprobas praticadas pelos agentes de inferior hierarquia. 

Esse raciocínio, obviamente, também se aplica aos atos irregulares praticados 

pelos subalternos nos processos licitatórios. 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem 

seguido a mesma linha de entendimento110, inclusive em casos específicos de atos 

                                                           

110 “EMENTA: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Município de [...] - Legitimidade ativa do Ministério 
Público - Cerceamento de defesa não caracterizado - Licitações, na modalidade carta-convite, em que 
se sagrou vencedora empresa da qual era sócia a Chefe de Gabinete da Prefeita Municipal - Ato de 
improbidade caracterizado - Responsabilidade da Prefeita Municipal, irrelevante a alegação de 
desconhecimento jurídico - Desnecessidade de prova do dolo - Responsabilidade dos membros da 
Comissão de Julgamento, a quem cabia zelar pela regularidade do certame e não apenas escolher a 
proposta com menor preço – Responsabilidade também dos membros da Comissão após a retirada da 
Chefe de Gabinete do quadro social da empresa, já que seu marido continuou a ser o sócio majoritário 
- Inexistência de valor a ser reparado, já que os serviços foram efetivamente prestados e não há prova 
de que o tenham sido por valor superior ao de mercado - Recurso do Ministério Público parcialmente 
provido para condenar os participantes da Comissão de Julgamento do ano de 1998, nas mesmas penas 
impostas aos demais requeridos, e recurso dos requeridos improvido. [...] Mas a inexistência de prejuízo 

não afasta a incidência do artigo 11 da Lei 8.429/1992, que, como assinalado na r. sentença, é justamente 
‘uma regra de reserva para os casos de improbidade administrativa que não acarretam lesão ao erário nem 
importam em enriquecimento ilícito do agente público que a pratica’ (fls. 771). Por sua vez, a requerida [...] se 
limita a alegar que ‘não dispõe de nenhum conhecimento na esfera jurídica’ (fls. 810). Em outras palavras, 
alega a ausência de dolo. Embora seja admissível que o chefe do Poder Executivo desconhecesse a proibição 
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ímprobos praticados por Secretário Municipal111. No âmbito do Tribunal de Contas 

da União também é remansosa a jurisprudência quanto à possibilidade de 

responsabilização dos Prefeitos por culpa in elegendo ou in vigilando112. 

Portanto, pode-se concluir que a delegação de competências em matéria 

de licitações – ou mesmo a não participação direta dos Prefeitos nos processos 

licitatórios – não significa isenção de responsabilidade dos Chefes do Executivo 

Municipal em relação aos atos praticados pelos agentes públicos que atuaram nos 

certames. 

Daí por que os Prefeitos devem agir com máxima diligência por ocasião 

da escolha de seus colaboradores, bem como quando da fiscalização das 

atividades por eles exercidas. 

                                                           

à participação de servidor público em licitações, no mínimo agiu ela com culpa in eligendo, ao escolher 
assessores jurídicos e membros da Comissão de Licitações que não zelaram pela lisura dos certames. Não 
obstante haja alguma controvérsia a respeito, a interpretação mais razoável que se faz da Lei 8.429/1992 é a 
de que, apesar da omissão do texto legal, as condutas dos artigos 9º e 11, assim como as do artigo 10, também 
admitem participação culposa ou dolosa.” TJ-SP. Apelação n° 9113125-80.2006.8.26.0000. 8ª Câmara de 
Direito Público. Relator: Desembargador Mauro Iuji Fukumoto. Julgamento em 14/10/2011. 

111 “Os Secretários exercem cargos de confiança para praticarem atos delegados pelo Prefeito, que os 
escolhe direta e imediatamente e tem a responsabilidade não somente pela escolha, mas também de 
fiscalizar diretamente seus atos. Por consequência, mostra-se inaceitável que, pelas dimensões da 
máquina administrativa e relacionamento direto, o Prefeito desconhecesse a liberação ilegal dos 
pagamentos. Recursos improvidos. [...] O Município de [...] não tem dimensões suficientes para justificar a 

existência de uma máquina administrativa complexa, de forma a afastar do Chefe do Executivo a possibilidade 
de exercer suas atribuições de fiscalizar e responsabilizar os atos dos servidores. Poder-se-ia afirmar que atos 
de agentes públicos, praticando atividades habituais da administração, não poderiam ser fiscalizados 
diretamente pelo Prefeito. Entretanto, não é o caso do relacionamento entre o Prefeito e seus Secretários. 
Estes exercem cargos de confiança para praticarem atos delegados pelo Prefeito. Este os escolhe direta e 
imediatamente. Logo tem o Prefeito a responsabilidade não somente pela escolha (‘in eligendo’), mas também 
de fiscalizar diretamente (‘in vigilando’) os atos do Secretário. No caso presente, inaceitável que, pelas 
dimensões da máquina administrativa e relacionamento direto, o Prefeito desconhecesse a liberação ilegal dos 
pagamentos”. TJ-SP. Apelação Cível n° 258.579-5/7-00. 3ª Câmara de Direito Público. Relator: 
Desembargador Laerte Sampaio. Julgamento em 14/09/2004. 

112 “TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. IRREGULARIDADES NA 
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO.NEGADO PROVIMENTO. 

1. A delegação de competência não transfere a responsabilidade para fiscalizar e revisar os atos praticados. 
2. O Prefeito é responsável pela escolha de seus subordinados e pela fiscalização dos atos por estes 
praticados. Culpa in eligendo e in vigilando. [...] Nada obstante alegue ter delegado às Secretarias da Prefeitura 
Municipal a execução/condução e a supervisão/fiscalização do convênio em questão, bem pontuou a Serur 
que ‘a delegação de competência não implica a delegação de responsabilidade’, ou seja, não se transfere a 
responsabilidade para fiscalizar e revisar atos praticados. Com efeito, penso que a responsabilidade do 
recorrente está configurada na escolha de seus subordinados (culpa in eligendo) e na fiscalização dos atos por 
estes praticados (culpa in vigilando)”. TCU. TC no 001.796/2000-4. Acórdão nº 1.247/2006. Primeira Câmara. 
Relator: Ministro Guilherme Palmeira. Sessão de 16/05/2006. 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProcesso?num=00179620004
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Sem adentrar à tormentosa controvérsia acerca da constitucionalidade 

ou da inconstitucionalidade da modalidade culposa de improbidade administrativa 

– que não é objeto deste trabalho – e, outrossim, sem embargo de máximo respeito 

aos entendimentos contidos nas decisões supramencionadas, nos parece que, em 

tempos hodiernos, nos quais é corriqueiro presenciar nos periódicos notícias sobre 

parricídios e filicídios praticados das maneiras mais cruéis, é paradoxal exigir dos 

Prefeitos o dever de garantir, incondicionalmente, a retidão da conduta de todos os 

seus colaboradores, ainda que dos mais próximos. 

Impor esse encargo aos Prefeitos Municipais – ou a qualquer outro 

agente público que delega atribuições – é, a nosso ver, o mesmo que exigir-lhes 

qualidades pessoais fantásticas, sobre-humanas, próximas mesmo daquelas às 

quais a cultura popular alcunhou de paranormais. 

Por conseguinte, pensamos que os Prefeitos só devem ser 

responsabilizados com fundamento em culpa in eligendo ou em culpa in vigilando, 

se for produzida prova cabal de sua negligência no que concerne à escolha dos 

colaboradores ou à fiscalização de suas atividades, como, por exemplo, em casos 

nos quais o Prefeito tiver delegado atribuições a pessoa já condenada 

definitivamente por crime contra a Administração Pública ou por improbidade 

administrativa. 

Outra hipótese de culpa pode ocorrer, a nosso ver, se o Prefeito, a 

despeito de ter escolhido colaboradores sem vida pregressa suspeita, omitir-se à 

tomada de providências de fiscalização às quais estava obrigado, por exemplo, 

quando deixar de instituir e regulamentar o controle interno. 

Afora casos como os mencionados anteriormente em que a culpa é 

grave, transformar a culpa dos Prefeitos no que tange à escolha de colaboradores 
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ou à fiscalização de suas condutas funcionais em uma presunção juris et de jure, 

como parece estar ocorrendo, não é certamente o caminho mais justo que se pode 

seguir, especialmente num país como o Brasil, no qual todos os atos praticados 

pelos gestores públicos parecem já nascer sob a suspeita da irregularidade. 

10.2 – A autoridade competente 

Diferentemente do Prefeito, que pode não vir a participar diretamente 

dos processos licitatórios municipais, a autoridade competente, conforme já 

expusemos em capítulo próprio, é figura indispensável nas licitações. Portanto, sua 

responsabilidade será sempre diretamente aferível, isto é, a autoridade terá sempre 

praticado pessoalmente algum ato no processo licitatório, podendo atuar tanto na 

fase interna quanto na fase externa dos certames. 

A tal autoridade, como já foi dito, caberá expedir os editais e homologar 

e adjudicar o objeto do certame, revogar ou anular a licitação, assinar os 

instrumentos contratuais, bem como prorrogar e aditar os contratos, dentre outras 

atribuições. Se ao praticar qualquer desses atos a autoridade tiver cometido 

irregularidade, deverá ser responsabilizada. 

Repara-se que a autoridade competente, sendo responsável pela 

expedição dos instrumentos convocatórios dos certames – ainda que para a 

elaboração dos mesmos se socorra de órgão ou agentes especializados – pode 

responder por irregularidades verificadas nos aludidos instrumentos, mesmo que 

eles tenham sido aprovados pela assessoria jurídica do Município. 

Da mesma forma como ocorre com o Prefeito Municipal, a autoridade 

está sujeita a sanções resultantes de ações civis públicas, de ações populares e de 

improbidade administrativa por quaisquer atos ilegais ou lesivos que tiver praticado 

na condução dos processos licitatórios e durante a vigência dos contratos 
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administrativos oriundos dos certames. Poderá responder também a processo 

administrativo realizado pela própria Administração municipal à qual pertence. 

No que se refere aos Tribunais de Contas, a autoridade competente, 

estando vinculada à Administração Direta, somente estará sob a jurisdição 

daquelas Cortes de Contas para efeitos do julgamento de contas previsto no inciso 

II113 do artigo 71 da Constituição Federal se cumular com a função de autoridade 

competente a função de ordenador de despesas. 

Isso não significa que, se não for ordenador de despesas, a autoridade 

não está submetida aos procedimentos de fiscalização exercidos pelos Tribunais 

de Contas, apenas não poderá ser julgada pelos referidos Tribunais, que poderão 

examinar e apontar irregularidades ocorridas em certames específicos, mediante 

representação ou em suas atividades rotineiras de fiscalização. 

10. 3 – Os membros da comissão de licitações 

Os membros da comissão – bem como o pregoeiro e sua equipe de 

apoio – somente atuam na fase externa dos certames licitatórios. Por conseguinte, 

a responsabilidade dos membros está cingida aos atos praticados durante os 

procedimentos que vão desde a publicidade dos instrumentos convocatórios até a 

classificação dos proponentes. Pode-se dizer que a participação dos membros da 

comissão é essencialmente procedimental. 

Conforme ressaltamos em capítulo anterior, não é atribuição da 

comissão de licitações, do pregoeiro ou de sua equipe de apoio elaborar e expedir 

instrumentos convocatórios nas licitações. Se, entretanto, isso ocorrer – visto que 

na Administração esse erro é bastante frequente – o membro da comissão, o 

                                                           

113 Cf. nota de rodapé nº 107. 
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pregoeiro ou o membro da equipe de apoio que tiver firmado o edital responderá 

solidariamente com a autoridade competente por irregularidades constatadas no 

instrumento. 

Questão controversa é saber se os membros da comissão, o pregoeiro 

ou equipe de apoio responderão ou não por vícios em instrumentos convocatórios 

que esses agentes não tiverem elaborado e expedido. 

Segundo Jessé Torres Pereira Júnior e Marinês Restelatto Dotti114, a 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União não é pacífica acerca da 

possibilidade de responsabilização dos membros das comissões de licitações por 

falhas nos editais de licitações. 

Pode-se, sem dúvida, argumentar que os referidos agentes, por não 

terem elaborado e nem firmado os instrumentos convocatórios, estariam isentos de 

responsabilidade. Pensamos, contudo, que a questão deve ser vista 

casuisticamente.  

Se o erro do instrumento convocatório for explícito ou grosseiro, 

entendemos que o membro da comissão deve paralisar os trabalhos e comunicar 

o fato imediatamente à autoridade competente, sob pena de responder 

solidariamente pelos danos que possam advir do processamento do certame. Se, 

todavia, a constatação do erro exigir expertise que refoge aos conhecimentos que 

ordinariamente são exigidos dos membros das comissões, cremos que não será 

possível responsabilizá-los. 

                                                           

114 “A jurisprudência do Tribunal de Contas da União não é pacífica quanto a responsabilizar a comissão de 
licitação e o pregoeiro por vícios constantes do instrumento convocatório. Há julgados que aplicam penalidade 
a esses agentes, na premissa de que não podem adotar atitude passiva diante de vícios no instrumento, que 
constitui a base para todo seu trabalho de processamento da licitação. Em outros, a Corte de Contas 
pronunciou-se pela isenção de responsabilidade desses agentes pelo processamento de licitação baseada em 
instrumento convocatório viciado, pelo fato de não terem participado de sua elaboração”. Da Responsabilidade 
dos Agentes Públicos e Privados nos Processos Administrativos de Licitação e Contratação. 2a Edição. São 
Paulo: Editora NDJ. 2014. p. 194. 
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O que não pode ser admitido, em nenhuma hipótese, é o 

prosseguimento dos trabalhos após a constatação inequívoca da existência de 

falha comprometedora no instrumento convocatório. 

Assim como ocorre com o Prefeito Municipal e a autoridade competente, 

os membros das comissões, o pregoeiro e a equipe de apoio estão sujeitos às 

sanções que possam advir do julgamento de ações civis públicas, de ações 

populares e de improbidade administrativa por quaisquer atos ilegais que tiverem 

praticado durante o processamento das licitações, sem prejuízo de sanções 

administrativas aplicadas após regular processo administrativo promovido pela 

própria Administração municipal. 

Relativamente aos Tribunais de Contas, os membros das comissões não 

estão sob a jurisdição daquelas Cortes para efeito de julgamento de contas, já que 

as funções que exercem nos processos licitatórios, as quais se restringem aos 

procedimentos da fase externa dos certames, são incompatíveis com a função de 

ordenador de despesas, razão pela qual os membros das comissões não podem 

ser considerados responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos conforme 

preconiza o inciso II115 do artigo 71 da Constituição Federal. 

Porém, do mesmo modo como ocorre com a autoridade competente, os 

agentes que compõem a comissão de licitações estão submetidos aos 

procedimentos de fiscalização exercidos pelos Tribunais de Contas, que poderão 

examinar os processos licitatórios, apontar eventuais irregularidades e determinar 

providências. 

 

                                                           

115 Cf. nota de rodapé nº 107. 
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10.4 – A assessoria jurídica 

Como já foi explicado anteriormente, os pareceres jurídicos exarados 

nos processos licitatórios e de contratação direta são obrigatórios, mas não 

vinculam a autoridade competente. Portanto, a natureza do parecer jurídico é 

essencialmente opinativa. 

Questão bastante polêmica na Doutrina é a sujeição da assessoria 

jurídica da Administração ao controle externo exercido pelos Tribunais de Contas. 

Nessa toada, os Tribunais de Contas, enquanto órgãos do controle 

externo, são responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos entes federativos, devendo prestar contas a tais 

Cortes qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a 

União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. 

Os assessores jurídicos não exercem função administrativa executiva, 

não ordenam despesa, não gerenciam, não arrecadam e não guardam dinheiros 

públicos, exercendo, pois, uma função peculiar na Administração Pública, qual seja: 

a emissão de pareceres técnico-jurídicos, os quais, como já dissemos 

anteriormente, não são atos administrativos116.  

Analisando o mister dos Tribunais de Contas, nota-se que a verificação 

da pertinência dos pareceres jurídicos não é atribuição desses órgãos de controle 

externo, lembrando-se também que não há obrigatoriedade de que seus membros 

tenham formação jurídica, o que torna realmente paradoxal o entendimento de que 

                                                           

116 Cf. nota de rodapé 103. 
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eles podem apreciar, sob o prisma técnico-jurídico, a pertinência dos pareceres 

exarados pela assessoria jurídica. 

Nesse passo, discordamos respeitosamente de Jessé Torres Pereira 

Júnior e Marinês Restelatto Dotti117 quando afirmam que a assessoria jurídica se 

sujeita ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Pelos motivos 

anteriormente asseverados, pensamos que a assessoria jurídica – entenda-se os 

pareceristas – não estão sujeitos ao controle externo exercido pelos Tribunais de 

Contas. 

Cremos, contudo, que os pareceristas podem ser convocados pelos 

Tribunais de Contas para apresentar explicações sobre seus pareceres, sem 

possibilidade de imposição de penalidades por aquela Corte de Contas. Há 

decisões do Supremo Tribunal Federal atestando essa possibilidade de 

convocação do parecerista para prestar esclarecimentos118. 

Assim como os demais agentes públicos que funcionam nos processos 

licitatórios, os integrantes da assessoria jurídica estão sujeitos ao Poder Judiciário 

e podem responder a ações civis públicas, ações populares e de improbidade 

administrativa nos casos em que os pareceres exarados contenham erro grosseiro; 

manifestação contrária à disposição literal de lei ou à jurisprudência remansosa; 

ausência de fundamentação; ofensa aos princípios da legalidade, moralidade ou 

publicidade; desvio de finalidade; dolo; má-fé ou culpa grave. 

                                                           

117 “A Assessoria Jurídica sujeita-se ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas – órgão responsável 
pela verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos relacionados coma gestão de recursos 
públicos no âmbito da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
Administração Pública –, mesmo sem exercer atos de gestão”. Da Responsabilidade dos Agentes Públicos e 
Privados nos Processos Administrativos de Licitação e Contratação. 2a Edição. São Paulo: Editora NDJ. 2014. 

p. 150. 

118 Mandado de Segurança nº 24.584-1-DF e Mandado de Segurança nº 24.631-6-DF. 
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Em suma, para ensejar sua responsabilização perante o Poder 

Judiciário, a conduta culposa ou dolosa do parecerista deve ser inequívoca e 

inescusável.  
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Conclusão 

Licitação é um procedimento administrativo instituído por lei; 

necessariamente formal e instrumentalizado por meio de um processo 

administrativo instaurado e processado conforme a lei criadora e os princípios de 

Direito Administrativo, mediante o qual todos os interessados que atenderem às 

condições preestabelecidas no respectivo instrumento convocatório poderão 

formular propostas para contratar com a Administração Pública, que escolherá, por 

meio de critérios objetivos, aquela mais vantajosa. 

A identificação dos órgãos e agentes públicos que conduzirão os 

processos licitatórios, bem como de suas competências, é questão essencial para 

o bom andamento dos certames em todas as esferas de governo, visto que as 

incertezas quanto aos agentes e órgãos competentes prejudicam a celeridade dos 

processos licitatórios, frequentemente acarretando nulidades ou mesmo levando a 

revogações equivocadas dos certames. 

A falta de indicação dos cargos dos protagonistas das licitações na Lei 

Federal nº 8.666/1993 é compreensível ante as peculiaridades e a autonomia de 

cada órgão e entidade licitante, aos quais incumbe indicar, segundo suas estruturas 

administrativas e o quadro de cargos, quais agentes devem desempenhar cada 

uma das atribuições indicadas na Lei Federal nº 8.666/1993. 

O instrumento adequado para a especificação dessas atribuições é o 

regulamento de licitações, norma indispensável para todos os órgãos e entidades 

que promovem certames licitatórios, a qual deverá ser veiculada, na Administração 

Direta, por meio de decreto. 

Os agentes públicos encarregados de conduzir o processo licitatório 

exercem funções públicas para as quais são indicados, a depender do caso, 
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agentes políticos – como pode se dar com a autoridade competente – ou servidores 

ocupantes de cargo efetivo – nos demais casos. 

Os atos administrativos que investem os servidores nas funções afetas 

à condução do processo licitatório não se confundem com o regulamento de 

licitações, já que aqueles não são atos normativos. 

O ato administrativo formal por meio do qual se dá a investidura dos 

servidores que desempenharão funções nos processos licitatórios poderá ser um 

decreto, se expedido pelo Chefe do Poder Executivo, ou uma portaria, se for outra 

a autoridade responsável pelo ato. A autoridade competente, dadas as 

peculiaridades de suas funções, deve ser indicada no próprio regulamento de 

licitações. 

Os Prefeitos Municipais podem atuar diretamente nos processos 

licitatórios se assim dispuser o regulamento de licitações do Município. As 

atribuições da autoridade competente, dos membros das comissões e da 

assessoria jurídica não se confundem e devem ser também especificadas no 

regulamento de licitações. 

A autoridade competente funcionará como representante legal da 

Administração Pública no que tocar à licitação e ao contrato administrativo dela 

resultante, cabendo a ela, dentre outras atribuições relevantes, expedir o ato 

convocatório, julgar recursos e assinar os instrumentos contratuais. Essa 

autoridade deve ser, preferencialmente, um agente político, mas não há óbice a 

que seja um servidor ocupante de cargo de superior hierarquia. 

À comissão de licitações cabe, em suma síntese, dirigir os trabalhos dos 

certames e julgar as propostas apresentadas. As atribuições da comissão estão 

ligadas à fase externa do processo licitatório, pelo que se pode afirmar que a 
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comissão somente poderá atuar após a efetiva publicidade do instrumento 

convocatório. Ressalvadas as exceções previstas em lei, apenas servidores do 

quadro efetivo poderão compor a comissão de licitações. 

À assessoria jurídica da Administração compete a análise prévia de 

todas as minutas dos instrumentos convocatórios, dos contratos e de outros 

instrumentos, inclusive nos casos de contratação direta. Essa análise, formalizada 

por meio de um parecer, deverá consistir na verificação da viabilidade jurídica do 

instrumento convocatório sob o ponto de vista da validade. 

Todos os atos praticados nos processos licitatórios da Administração 

Direta, à exceção do parecer emitido pela assessoria jurídica, são qualificados 

como atos administrativos, sujeitos, portanto, à teoria das nulidades que a Doutrina 

construiu para esse tipo de ato. 

Todos os agentes públicos que atuam nos processos licitatórios estão 

sujeitos a responsabilização perante o Poder Judiciário, podendo ser réus em 

ações civis públicas, de improbidade administrativa e ações populares. Os Prefeitos 

devem ser julgados pelas Câmaras Municipais, cabendo aos Tribunais de Contas 

apenas a emissão de parecer recomendando às casas legislativas o julgamento 

favorável ou desfavorável das contas. 

A autoridade competente somente estará sob a jurisdição dos Tribunais 

de Contas para efeito de julgamento de contas se exercer, concomitantemente, a 

função de ordenador de despesas. 

As funções dos membros das comissões de licitações são incompatíveis 

com a função de ordenador de despesas, razão pela qual tais agentes não estão 

adstritos ao controle externo exercido pelos Tribunais de Contas para efeito de 

julgamento de contas. 
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Sem prejuízo da competência para julgamento de contas ou de emissão 

de parecer – no caso do Chefe do Poder Executivo – todos os agentes públicos 

que participam do processo licitatório estão submetidos à atividade fiscalizatória 

dos Tribunais de Contas. 

Esta é, portanto, a singela sistematização das regras de competência, 

das funções e das responsabilidades dos agentes públicos nos processos 

licitatórios municipais, por meio da qual objetivamos o esclarecimento das dúvidas 

mais comuns dos operadores do Direito envolvidos nesse ramo, para assim 

contribuir para a diminuição das nulidades e para a celeridade dos processos 

licitatórios, os quais indubitavelmente constituem o principal instrumento jurídico à 

disposição dos agentes públicos para a aquisição dos bens e dos serviços 

indispensáveis à operação da Administração Pública. 
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