
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

PROCURADORIA-GERAL

PARECER PGM/LIC N° 12/2020

CONTRATAÇÃO DIRETA.
INEXIGIBILIDADE.

~
PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO DE
PROPRIEDADE DE SERVIDOR PÚBLICO.
IMPEDIMENTO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS
PRINCiPIOS DA IMPESSOALIDADE E
MORALIDADE.

À Administração Municipal

Trata, o presente expediente, de contratação direta, por

inexigibilidade de licitação, de prestação de serviços de locação de veículo de

propriedade de servidor público municipal, com fulcro no artigo 25, inciso II, da

Lei 8.666/93.

Na justincativa da contratação direta, a Secretaria postulante

refere que a prestação do serviço de fiscalização, vistorias e demais atividades

inerentes ao órgão depende da locação de veículos para ser realizada,

especialmente diante da crescente demanda de solicitações que vem recebendo.

Ainda, relata que a inexigibilidade de licitação na forma como requerida agilizaria

o deslocamento do servidor de seu trabalho até as atividades externas

demandadas.

O processo foi instruído com pedido de compra, justificativa,

Decreto Municipal n o 16.939/14, justificativa de preço, documentação pessoal do

servidor e do veículo e minuta do contrato.
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Instada a respeito da viabilidade orçamentária, a Gestão

Financeira de Contas referiu que o Município possui automóveis e motoristas

contratados para realização do objeto em análise e que esta contratação poderá

servir como precedente para outras categorias, como engenheiros, arquitetos, a

exemplo do que ocorreu em anos anteriores. Por fim, a Controladoria informa que

a situação atual de fechamento financeiro é negativa.

É o sucinto relatório.

A dúvida a respeito da contratação direta de servidor público

municipal para prestação de serviço de locação de veículo ao Município passa

pela análise da legislação que dispõe acerca do impedimento de servidores

contratarem com a Administração Pública.

Assim, tem-se:

- Lei Orgânica do Município:

Art. 106. O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os
Servídores Municipais, bem como as pessoas ligadas a
qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou
consangüíneo, até o terceiro grau inclusive, não
poderão contratar com o Município, seja a que título
for, bem como ficam incluídas na presente proibição as
pessoas jurídicas, das quais as mesmas pessoas tenham
participação direta na administração destas, subsistindo a
proibição até seis meses após findar as respectivas
funções.

Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição os
contratos cujas cláusulas e condições sejam uniformes
para todos os interessados.
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- Estatuto do Servidor Municipal:

Art. 242. Ao servidor é proíbída qualquer ação ou
omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro
da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia,
prejudicar a eficiência do serviço, causar dano à
Administração Pública, e especialmente:
¿..J

•O(I - fazer contratos de natureza comercial ou
industrial com a Admínístração Municipal, por si ou
como representante de outrem;
¿..J

- Lei de Licitações:

Art. 9° Não poderá partícípar, direta ou indiretamente,
da licitação ou da execução de obra ou serviço e do
fornecimento de bens a eles necessários:
¿..J

III- servidor ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.

Perceba-se que as normas supracitadas fazem menção ao

servidor, como figura impedida de contratar com a Administração. Importante,

então, destacar o que a Lei de Licitações entende por servidor público (art. 84,

capuZ:

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.

Pelo exame dos dispositivos legais referidos acima, verifica-se
claramente que os servidores públicos estão impedidos de contratar com a
Administração Pública, seja por meio de licitação, seja de forma direta
(inexigibilidade ou dispensa).

Rua AIfredo Chaves n° 1.333 - Centro Administrativo Municipal - CEP 95020-460 - Caxias do
Sul- RS.

Fone/Fax 3218.6039 - ww•_:caxias• rs•Qy •br



MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL

PROCURADORIA-GERAL

Além disso, o Tribunal de Contas da União é contrário a

celebração de contratos entre a Administração Pública e os servidores públicos,

ainda que por meio de empresas, das quais os servidores sejam sócios, como se

verifica dos acórdãos abaixo:

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 ti. 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.

7. Todavia, entendo que, ante a inexistência
de dano ao erário, a jurisdição do TCU não alcança
o servidor público para efeito exclusivo de
imposição de sanção, porque não geriu recursos
públicos ou deu causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo aos
cofres públicos. O rol do art. 5° da Lei n°

8.443/1992 é taxativo e não abarca o caso
concreto:" (Acórdão no. 934/2011, Plenário, Rei.
Min. Augusto Nardes)

"12. Sobre o tema, é forçoso ressaltar que a
proibição constante no Regime Jurídico Único objetiva
preservar a boa, contínua, regular e zelosa prestação dos
serviços pelo agente público.

13. Visa, outrossim, à semelhança da proibição
constante do art. 9o, inciso III, da Lei de Licitações,
impedir que o sujeito se beneficie da posição que ocupa
na Administração Pública para obter informações
privilegiadas e, assim, interferir nas contratações

\
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promovidas pelos entes públicos. É norma que busca
resguardar os princípios da moralidade e da igualdade
previstos na Constituição da República." (TCU - Acórdão
766/2018 - Plenário. Min. Benjamin Zymler -

11/04/2018).

"O art. 9o, inciso III, da Lei 8.666/1993, dispõe,
textualmente, que não poderá participar, direta ou
indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou
serviço e do fornecimento de bens a eles necessários,
servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação.

Mais adiante, o parágrafo terceiro do mesmo
dispositivo considera como 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." (ACÓRDÃO N°

1991/2015 -TCU - Plenário. Min. Benjamin Zymler-
12/08/2015).

Ainda, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

muito bem referiu, na Consulta que resultou o parecer n° 01412-19, Processo

11847e19:

"(...), nos termos do quanto disposto no
artigo 9°

, III, da Lei n° 8.666/1993 e em
respeito aos princípios da moralidade e da isonomia, não
é possivel, por exemplo, determinado Município
Iocar veículo de propriedade de servidor público
municipal, ainda que a contratação seja efetivada por
intermédio de empresa terceirizada."

Também é valioso registrar que a contratação de servidores

pelo Poder Público além de violar os dispositivos legais acima destacados, afronta
os princípios da impessoalidade e da moralidade, que, como é sabido, devem
sempre nortear os atos administrativos.

Aliás, sobre o tema ponderou Marçal Justen Filho:
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"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 §
30 aplica-se igualmente aos servidores e dirigentes do
órgão" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos.10a edição. São Paulo: Dialética, 2004-p.
191)

Sendo assim, em razão de existir vedação legal para a

Administração Pública realizar contrato com servidor público, de ser uma prática

combatida pelos órgãos de controle e de violar os princípios da impessoalidade e

moralidade, a contratação pretendida não deve ser levada a efeito.

da contratação.

Aline
Procu
OAB/R•

Por todas as razões expostas, opina-se pela não celebração

Ç§xias do Sul, RS, em 13 de abril de 2020.

.646

Estevão Perazzolo Antoniazzi
Procurador do Município
OAB/RS n.° 90.390

Vinícius da Rosa
Procurador do Município
OAB/RS n° 74.616

De

Augustin
Procurador-Geral do Município
OAB/RS n° 16.809
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