
 

PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTES EM LICITAÇÕES DAS ENTIDADES DO SISTEMA “S” 

Por: Priscila Segala 

Advogada em Curitiba. Integrante da equipe de apoio técnico da Consultoria JML. 
Atuou na área de licitações e contratos no SESC/PR pelo período de cinco anos, 
assessorando concomitantemente em expedientes da FECOMÉRCIO/PR. Atuou como 
suplente da FECOMÉRCIO/PR na Junta de Recursos Administrativos Tributários da 
Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Os certames licitatórios são regidos por normas específicas (Leis e 
Regulamentos próprios) e também por princípios constitucionais, de modo a propiciar 
a contratação mais vantajosa, de modo idôneo.  

Nesse sentido o legislador agiu preventivamente e proibiu a participação de 
empregados, servidores ou dirigentes das Entidades licitadoras, assegurando a 
isonomia, competitividade e moralidade das contratações públicas. 

O Regulamento das Entidades do Sistema “S” prescreve: 

“Art. 39. Não poderão participar das licitações nem contratar com o S... dirigente ou 
empregado da entidade.”

1
 (grifou-se) 

Anote-se que o Regulamento do SEBRAE possui redação mais pormenorizada 
sobre a matéria: 

“Art. 39. Não poderão participar das licitações nem contratar com o Sistema SEBRAE: 
I - empregado ou dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente 
vinculadas; 
II - ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo, ex-empregado ou ex-dirigente de 
quaisquer das entidades às mesmas operacionalmente vinculadas, estes até 180 (cento e 
oitenta) dias da data da respectiva demissão. 
Parágrafo único. Para fins de admissão de ex-dirigente ou ex-empregado do Sistema SEBRAE 
no Sistema de Gestão de Credenciados – SGC será observado prazo mínimo de carência de 60 
(sessenta) dias, contado da data de demissão.” (grifou-se) 

A Lei nº 8.666/93, por sua vez, trata a questão nos seguintes termos: 

“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:  
(...) 
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
(...) 
§ 3º Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste artigo, a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o 
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 
§4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação”. 
(grifou-se) 

Em que pese o entendimento pacificado de que a Lei n.º 8666/93 deve ser 
aplicada apenas de forma subsidiária às Entidades do Sistema “S”, faz-se mister 
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destacar que o Supremo Tribunal Federal concluiu que o art. 9º da Lei de Licitações 
(retro mencionado) cinge-se à norma geral, tendo aplicabilidade plena, posto que visa 
concretizar princípios fundamentais consagrados pela Constituição Federal/88: 

“16. Tenho repetido que, entre outras normas gerais – normas nacionais, não meramente 
federais, pois – assumem esse caráter as que consubstanciam regras voltadas a dar 
concreção a princípios jurídicos fundamentais recepcionados, expressa ou implicitamente, 
na Constituição do Brasil. O artigo 9º da lei n. 8.666 é dotado de caráter geral, visto que 
confere concreção aos princípios da moralidade e da isonomia. Logo, como norma geral que 
é, vincula os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelos Estados-
membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.”

2
 (grifou-se) 

Oportuno destacar que as normas retro transcritas possuem a mesma 
finalidade, qual seja, vetar a participação de quaisquer pessoas que tenham a 
possibilidade, ainda que remota, de obter informações privilegiadas acerca da 
licitação, colocando-se em condição mais vantajosa em relação aos demais 
interessados na contratação, de modo a comprometer a lisura do certame. 

Marçal Justen Filho pontua sobre a potencialidade do dano, esclarecendo a 
desnecessidade de sua efetivação para a aplicação da norma: 

“Considera um risco a existência de relações pessoais entre os sujeitos que definem o destino 
da licitação e o particular que licitará. Esse relacionamento pode, em tese, produzir distorções 
incompatíveis com a isonomia. A simples potencialidade do dano é suficiente para que a lei 
se acautele. Em vez de remeter a uma investigação posterior, destinada a comprovar a 
anormalidade da conduta do agente, a lei determina seu afastamento a priori. O 
impedimento consiste no afastamento preventivo daquele que, por vínculos pessoais com a 
situação concreta, poderia obter benefício especial e incompatível com o princípio da 
isonomia. O impedimento abrange aqueles que, dada a situação específica em que se 
encontram, teriam condições (teoricamente) de frustrar a competitividade, produzindo 
benéficos indevidos e reprováveis para si ou terceiros.”

3
  

A Corte de Contas ratifica que a proibição em comento cinge-se a verdadeira 
cautela: 

“(...) não passa pela avaliação de saber se os servidores (...) detinham ou não informações 
privilegiadas (...) basta que o interessado seja servidor ou dirigente do órgão ou entidade 
contratante para que esteja impedido de participar, direta ou indiretamente, de licitação 
por ele realizada.”

4
 (grifou-se) 

Consigne-se que tal proibição se aplica a dirigentes ou empregados da 
Entidade promotora da licitação, bem como aos membros da Comissão de Licitação, e 
decorre dos princípios norteadores da atividade administrativa, visando assegurar 
tratamento igualitário entre todos os partícipes do certame, afastando-se desde logo 
quaisquer privilégios e/ou discriminações porventura existentes, impondo, ainda, 
conduta ética e propiciando ampla competitividade ao processamento da disputa, de 
modo a garantir a lisura da contratação aventada.  
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Cumpre esclarecer que a expressão “dirigentes” abarca diretores, 
conselheiros, presidentes, ou seja, todos aqueles que coordenam, gerenciam e/ou 
dirigem a Entidade. Para Carlos Ari Sundefeld essa vedação alcança “todas as 
componentes da linha hierárquica que vai do órgão licitador ao dirigente máximo da 
entidade” 5 (grifou-se).  

Marçal Justen Filho acentua: 

“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 administrativas. A caracterização 
de participação indireta contida no §3º aplica-se igualmente aos servidores e dirigentes do 
órgão.”

 6
 (grifou-se) 

Dessa forma, em vista dos princípios envolvidos, pouco importa o vínculo ou a 
forma de envolvimento dessas pessoas com os responsáveis pela realização da 
licitação, sendo considerada, para tais fins, inclusive, a participação indireta, que pode 
ser traduzida, de modo amplo, em qualquer hipótese que possa permitir situações 
privilegiadas. Nesse sentido, Carlos Nivan Maia7 recomenda que: 

“(...) as unidades devem abster-se de contratar empresas ou pessoas que possuam vínculos 
de parentesco ou amizade com funcionários ou dirigentes da entidade, em observância aos 
princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia previstos no art. 2º, caput, do 
Regulamento de Licitações e Contratos e ao art. 37, caput, da Constituição, inclusive em casos 
de contratação direta.” (grifou-se) 

Endossando o posicionamento doutrinário, o Tribunal de Contas da União 
manifesta-se reiteradamente no sentido de que a limitação é abrangente, destacando 
o impedimento para vínculos diretos e/ou indiretos: 

“em atenção ao princípio da moralidade pública, no que diz respeito à segregação de funções, 
abstenha-se de celebrar contratos, ajustes ou convênios com entidades da qual participem, 
como administradores, dirigentes ou membros de colegiado do próprio Sebrae/RO;”
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(grifou-se) 

E também, o Superior Tribunal de Justiça: 

“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, art. 9º, inciso III). O fato 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.”

9
 (grifou-se) 

Portanto, salvo melhor juízo, entende-se que os dirigentes (diretores, 
conselheiros, presidentes) não podem participar de licitações promovidas pelas 
Entidades sujeitas às suas diretrizes, posto que, em decorrência do vínculo hierárquico 
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existente, encontram-se em condição privilegiada que lhes propicia, ao menos em 
tese, a obtenção de maiores informações acerca do certame, culminando em lesão ao 
direito dos demais licitantes, além de afrontar expressamente os princípios 
constitucionais que norteiam os processos licitatórios. 
 


