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Ao Excelentíssimo 

Prefeito Municipal 
Paulo Sérgio de  Nardi  

Com copia: 

Secretaria Municipal de Administração - SEMAD 

Setor de Licitações 

De: Controladoria Geral do Município - CGM 

Assunto: Composição da Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Parecer/Consulta TC-017/2017 

1 - INTRODUÇÃO 

A Controladoria Geral do Município - CGM, valendo-se de suas atribuições 

legais, conforme estabelece a Lei n° 2.939/2016, por meio de seus agentes 

de Controle Interno, deverá conferir a legalidade dos procedimentos 

licitatórios, quando da realização de auditorias, além de apontar ou 

identificar, preliminarmente, como medida de controle, erros, omissões, 

inadequações, objetivando garantir a higidez do processo de licitação. 

Pois bem. Ao analisar a Portaria n° 11.971/2021, a qual trata da 

composição da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

João Neiva/ES, a Controladoria Geral do Município entende, como medida 

de precaução, ascender alguns apontamentos. 

2 - DA composIgÃo DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Quanto ao número mínimo de membros da comissão de licitação, assim já 

se manifestou o Tribunal de Contas da União - TCU: 
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Jurisprudência do TCU - 9.4. determinar ao...(...) atente 
para o cumprimento da exigência contida no  art.  51,  
caput, da Lei n° 8.666/1993,  'want()  ao mínimo de três 
membros na composicão da Comissão Permanente de 
Licitac5o  (AcOrdAo n° 1.395/2005, 2a C. rel. Min.  Lincoln  
Magalhães Rocha) (Grifos nossos) 

Outrossim, o Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - TCEES, nos 

autos do Processo TC-2509/2017, ao tratar da composição da Comissão de 

Licitação concluiu que: "no mínimo dois membros de cada comissão de 

licitação deverão ser servidores efetivos, conforme se extrai da 

melhor interpretação do  art.  51 da Lei n° 8.666/93". 

Contudo, extrai-se do Parecer/Consulta TC-017/2017 do TCEES que, 

não havendo servidores efetivos no óraão outra solução não há  

senão a utilização de servidores comissionados para ocupar tais 

vagas, desde oue lhes selam destinadas atribuidies de direção, 

chefia e assessoramento. 

Como regra, os membros da Comissão deverão ser agentes públicos, 

integrados na estrutura da Administração Pública. Excepcionalmente, 

conforme ensina Margal Justen Filho (2012, p. 793), e tendo em vista as 

peculiaridades especiais do objeto licitado, poderão ser convidados terceiros 

para integrar a comissão. 

Em caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos, um profissional 

habilitado deverá integrar a Comissão, conforme preceitua o § 2° do  art.  51 

da Lei de Licitações. 

Outro ponto de destaque se relaciona a responsabilidade solidária 

estipulada para os membros das comissões de licitações, previsto pelo § 3°, 

do  art.  51 da Lei n° 8.666/93, bem como a vedação A recondução 

conjunta da totalidade de seus membros, regrada pelo § 40  do 

supracitado diploma legal. 
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4 — DAS RECOMENDAÇÕES 

Diante do exposto, à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da União e 

do Parecer/Consulta TC-017/2017 do TCEES, a Controladoria Geral do 

Município (cGm) RECOMENDA o cumprimento da exigência contida no  

art.  51, caput, da Lei n° 8.666/1993, devendo a Comissão de 

Licitação ser composta por, no  minim:),  três membros, e possuir, no 

mínimo, dois servidores efetivos. 

A Controladoria Geral orienta, ainda, que a atual Comissão Permanente de 

Licitação aja sempre com formalidade, sendo zelosa e observando 

rigorosamente o que a lei estabelece, objetivando, assim, sob a égide da 

obediência aos princípios legais, a escolha da proposta mais vantajosa ao 

erário, devendo, inclusive, amparar-se por um excelente regimento interno 

que terá como finalidade disciplinar todos os seus atos. 

Atenciosamente, 

4sa p ngNi 
Auditor de Controle Interno —  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.676/2020 
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