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Processo Administrativo Chamada Pública nº 01/2019. 

Recorrente: ASSOCIAÇÃO BUJARUENSE DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS - ABAA 

Recorrido: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. 

 

DECISÃO 

Vistos, etc.  

Trata-se de recurso administrativo apresentado no Processo 

Administrativo Chamada Pública nº 01/2019, cujo objeto é a “Aquisição de gêneros 

alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, para atendimento ao 

Programa Nacional de Alimentação Escolar/PANE”. 

O referido processo tem como finalidade atender a alimentação escolar, 

realizando aquisição dos gêneros de agricultores familiares e empreendedores rurais, por 

meio de dispensa de licitação 

Nesse sentido, após a sessão de recebimento e abertura dos envelopes e 

julgamento, a Comissão Permanente de Licitação decidiu pela inabilitação da Associação 

recorrente, segundo os apontamentos feitos e constatados na própria ata da sessão.  

Em síntese, tais fundamentos aduzidos pela Presidente da CPL decorrem 

da condição do representante legal da referida Associação, o Sr. Sebastião Pereira da Costa 

(Vice Coordenador). Este é servidor público municipal ativo do órgão contratante 

(Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará), alegando ir de encontro ao disposto do art. 

9º da Lei Federal 8.666/93. 

A recorrente no momento de sua inabilitação manifestou intenção em 

interpor recurso administrativo. 

Aberto prazo para recurso, a recorrente o interpôs e, em seguida, foi 

dado oportunidade de manifestação/impugnação acerca do respectivo recurso 

apresentado. 

A recorrente requer a modificação de seu representante legal nos autos 

do processo administrativo, alegando que a representação da mesma por um servidor 

ativo do órgão contratante trata-se de um vício sanável, o que por si só, não acarretaria a 
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sua inabilitação. Que nos termos do art. 43, § 3º da Lei de Licitações, alega que apenas não 

pode ser admitido substituição de documentos ou informações quando acarretar a 

modificação da proposta. 

Ao final requer a substituição do representante legal, Sebastião Pereira 

da Costa (servidor do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará) para 

Damião Cosme da Silva; A divisão de todos os produtos objeto da chamada pública sub 

examine.   

A Ilma. Presidente da Comissão de Licitação manteve sua decisão pelos 

seus próprios fundamentos contidos na ata da sessão.  

Os autos me vieram conclusos.  

É o relatório. Decido. 

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a recorrente interpôs seu 

recurso tempestivamente, dentro do prazo estipulado pela legislação e em consonância 

com o item 10.1 do Edital. 

Quanto ao mérito, não assiste razão a Recorrente.  

O Representante Legal da Associação Recorrente é servidor ativo do 

quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará, inscrito sob a matrícula nº 

130347-3. Não somente o fato deste ocupar cargo de Vice Coordenador na Associação, 

também se fez presente na data da sessão, e, pelo cargo que exerce na mesma, estava na 

condição de REPRESENTANTE LEGAL. 

Alega em teses recursais que com fundamento no art. 43 § 3º da Lei de 

Licitações pode ser realizada a substituição do “Representante Legal” da mesma por um 

terceiro indicado com a devida qualificação.  

Assim, necessário digressões acerca da diferença entre Representante 

Legal e Responsável Legal. 

REPRESENTANTE LEGAL é alguém que representa uma empresa, 

entidade, fundação, associação, entre outros, e é nomeado em seu ato constitutivo. No 

caso da Associação Recorrente verifica-se que seus representantes legais são o 

Coordenador Geral e o Vice Coordenador, pois são aqueles que possuem poderes para agir 
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em nome da mesma, poderes estes que foram conferidos em seu ato constitutivo direta 

ou indiretamente. 

Esse representante legal, por sua vez, pode outorgar poderes para um 

terceiro atuar em nome da mesma, por meio de uma procuração. Esse terceiro é 

denominado RESPONSÁVEL LEGAL e possui poderes específicos e determinados para 

atuar em nome da empresa. 

Enquanto um representante legal possui responsabilidade integral 

perante todos os atos da empresa, o responsável legal tem sua responsabilidade limitada 

àqueles atos que está autorizado a praticar por meio do instrumento procuratório. 

Dito isso, verifica-se que, talvez por um erro conceitual, a substituição 

pleiteada pela Recorrente para que inclua o Sr. Damião Cosme da Silva como o 

representante legal incorre na impossibilidade do pedido, vez que o mesmo deve, em tese, 

utilizar-se de uma procuração com poderes outorgados por um dos representantes legais 

da Associação para atuar como responsável legal.  

Ainda que não fosse o caso e levado a efeito a substituição do 

representante legal para o responsável legal nos termos do pedido, ainda assim a 

Recorrente não poderia ser habilitada. 

 Vejamos trecho dos fundamentos aduzidos pela Recorrente: 

“Uma vez que o vício da representação é considerado sanável, portanto, 

não acarreta por si só a desclassificação, ao grupo formal, ABAA, cabe o 

direito de regularizar devidamente sua situação realizando a devida 

substituição para outro representante legal.” 

Não assiste razão, pois o vício da representação legal não é sanável no 

caso sub examine. 

É certo que regras no procedimento administrativo devem ser por todos 

observadas. Tanto a Administração Pública quanto as participantes do certame não 

podem desatender as normas e condições presentes no instrumento convocatório. 

Porém, além do edital do certame, deve haver, igualmente, observância 

às normas legais, a exemplo da Lei Federal nº 8.666/93. É o que prevê o art. 9, III e § 3º 

do caderno legal: 
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Art. 9 º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles 

necessários: 

(...) 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 

Já o art. 84 define o conceito de servidor público para os fins de 

interpretação na Lei de Licitações: 

Art. 84.  Considera-se servidor público, para os fins desta Lei, aquele que 

exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função 

ou emprego público. 

Nota-se que o legislador não deixou dúvidas quando a impossibilidade 

de participação da licitação por servidor do órgão contratante. 

 No mesmo sentido se manifesta a doutrina, nas lições o eminente Marçal 

Justen Filho1: 

“8) Impedimento do servidor e o princípio da moralidade  

Também não podem participar da licitação o servidor ou dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Também se 

proíbe a participação de empresas cujos sócios, administradores, 

empregados, controladores, etc., sejam servidores ou dirigentes dos 

órgãos contratantes. Essa vedação reporta-se ao princípio da 

moralidade, sendo pressuposto necessário da lisura da licitação e 

contratação administrativa. A caracterização de participação indireta 

contida no § 3º aplica-se igualmente aos servidores e dirigentes do 

órgão” (Destacou-se). 

O legislador buscou resguardar o princípio da igualdade entre os 

licitantes, vez que, presume-se que os servidores do órgão contratante possui a 

capacidade de obter informações privilegiadas o que colocaria em desigualdade as demais 

licitantes. 

                                                           
1 Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 10ª edição. São Paulo: Dialética, 2004 – p. 
191. 
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Vale ressaltar que independe de comprovação de que o servidor 

vinculado a licitante possui informações privilegiadas. Apenas o fato deste estar investido 

no servidoríssimo público no determinado órgão já impossibilita a participação no 

certame. 

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Contas da União – TCU, com 

o seguinte teor: 

“não passa pela avaliação de saber se os servidores (...) detinham ou não 

informações privilegiadas para que esteja impedido de participar, direta 

ou indiretamente, de licitação por ele realizada.” (TCU – Decisão nº. 

133/1997, Plenário, Rel. Min. Bento José Bulgarin). 

“Como visto no relatório precedente, nesta representação aprecia-se 

irregularidade consistente na contratação de sociedade empresária cujo 

sócio-cotista era, à época da licitação, servidor do órgão licitante, o que 

configura violação ao art. 9º, inciso III, da Lei nº. 8.666/1993. (...) 5. A 

instrução da unidade técnica fundamenta-se em entendimento 

doutrinário e jurisprudencial para rejeitar os elementos de defesa. 

Conclui que a situação fática se subsume à hipótese vedada pela Lei 

de Licitações e independe da situação do servidor, se sócio-cotista ou 

sócio-gerente. Afasta, também, o argumento relativo à procuração 

assinada em 6/6/2006 com base no documento acostado à fl. 51, o qual 

evidenciaria a participação efetiva do responsável numa das 

contratações decorrentes dos certames acima mencionados. 6. Pelos 

seus cristalinos argumentos, entendo procedentes as razões 

defendidas pela unidade técnica. Os fatos não deixam dúvidas acerca 

do vício de legalidade.” (TCU – Acórdão nº. 934/2011, Plenário, Rel. Min. 

Augusto Nardes). (Destacou-se).  

Para exaurir qualquer dúvidas quanto a matéria, no mesmo sentido, é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - EMPRESA - 

SERVIDOR LICENCIADO - ÓRGÃO CONTRATANTE. Não pode participar 

de procedimento licitatório, a empresa que possuir, em seu quadro de 

pessoal, servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação (Lei nº 8.666/93, artigo 9º, inciso III). O fato 
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de estar o servidor licenciado, à época do certame, não ilide a aplicação 

do referido preceito legal, eis que não deixa de ser funcionário o servidor 

em gozo de licença. Recurso improvido. (STJ – REsp 254115/SP, Rel. 

Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2000, DJ 

14/08/2000, p. 154). (Destacou-se). 

Verifica-se que nos termos da legislação, doutrina e do entendimento 

jurisprudencial, a participação na licitação não se dá somente da presença do servidor na 

sessão a ser realizada. Apenas o fato da licitante possuir em seu quadro um colaborador 

que seja servidor do órgão responsável já incorre na impossibilidade de participação no 

certame.  

Tal impedimento visa resguardar os preceitos legais administrativos, 

pois, caso contrário, atentaria contra o princípio da moralidade pública admitir a 

participação de servidor da administração, em licitação.  

Assim sendo, o fato da Associação Bujaruense dos Agricultores e 

Agricultoras – ABAA participar do certame tendo como um de seus Representantes Legais 

o Vice Coordenador Sr. Sebastião Pereira da Costa, servidor público municipal, já atinge o 

princípio da igualdade e moralidade que deve imperar no certame. 

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito hei por bem NEGAR 

PROVIMENTO, mantendo a decisão de inabilitação da Recorrente ex vi do art. 9º da Lei 

Federal nº 8.666/93 e nos termos da fundamentação. 

Concórdia do Pará, 27 de março de 2019. 

 

 

 

Elias Guimarães Santiago 

Prefeito Municipal 
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