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Concorrência Pública nº 002/2021 - PMPB 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS - Contratação de empresa para manutenção e reparo 
de veículos leves de utilização das Secretarias, Fundos e Fundações do Município de 
Porto Belo, com fornecimento de peças, conforme especificações e quantitativos 
descritos no Anexo I do Edital. 
 
1 – RELATÓRIO  
 
Trata-se de expediente encaminhado por ERON FAUSTINO & CIA LTDA, empresa 
participante da licitação em epígrafe, já qualificada, que através de “e-mail” suscita dúvidas 
em relação a participação da empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA, também 
participante do certame e já qualificada. 
De acordo com o Requerente, mesmo após a fase de habilitação ter sido ultrapassada sem 
qualquer manifestação (recurso) por parte dos demais Licitantes, é possível a Administração 
reavaliar o ato, forte no que dispõe a súmula 473 do STF. Neste contexto, requer seja 
analisada a habilitação da empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA, pois, segundo a 
Requerente “a validade da Habilitação da empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA é 
de caráter questionável, uma vez que o seu representante e proprietário, Sr. Fabrício Luiz, é 
cônjuge de funcionária deste Órgão Público, a Sra. Letícia Brito, que por sua vez, integra o 
Setor de Contabilidade da Administração Municipal.” 
Para comprovar suas alegações juntou jurisprudência e doutrina. 
Por fim, requereu que a “Administração reveja seus atos e anule a habilitação da empresa 
OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA. 
 
Este o resumo necessário. 
 
2. PRELIMINARMENTE. 
 
Deixamos de relatar totalmente as razões do pedido constantes do documento apresentado, 
vez que detalhadamente expostas e constantes dos autos, não havendo necessidade de outras 
transcrições, além daquelas já expostas no relatório. 
Em que pese a fase de habilitação já ter sido perfectibilizada, sem que o Requerente tivesse 
apresentado manifestação – recurso – nos termos do Edital, operando-se, portanto, a 
preclusão, por se tratar de algo que pode ser conhecido de ofício por parte do Órgão 
Licitante, o pedido será apreciado.  
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Passa-se, portanto, a análise de mérito. 
 
3 – DA ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO.  
 
O pedido apresentado pelo Requerente não merece prosperar. Explicamos: 
Informa o Requerente que o proprietário da empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA, 
Sr. Fabrício Luiz é cônjuge da “funcionária Sra. Letícia Brito”, que integra o Setor de 
Contabilidade da Administração Municipal. 
Erra duas vezes a Requerente em suas afirmações. 
Em primeiro lugar, não há servidora pública municipal chamada “Letícia Brito” no setor de 
contabilidade. Em segundo lugar, ainda que houvesse, não há impedimento da empresa 
OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA em participar do certame. 
Ainda que a informação seja equivocada, não desconhecemos que, no caso, o proprietário da 
empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA de fato possui relação matrimonial com a Sra. 
Priscila Brito, prestadora de serviço junto ao setor de contabilidade da Secretaria Municipal 
de Finanças. 
Ocorre que a Sra. Priscila Brito não é servidora pública municipal, seja de carreira ou 
comissionada. Trata-se de colaboradora contratada pela empresa CONAR CONSULTORA, 
ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI (CNPJ 14.344.886/0001-03), que através do 
processo licitatório 1  nº 001/2017 – PMPB (Tomada de Preços), que presta serviços ao 
Município de Porto Belo. A Sra. Priscila Brito, SMJ, não presta serviços de forma exclusiva 
para Porto Belo, sendo encaminhada por ordem de seu empregador para outros locais para 
trabalhar. 
Nesta senda, não há impedimento para que a empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA 
possa participar do certame em comento. 
O fato manifestado no expediente encaminhado de que a “servidora pública” tem acesso a 
informações relacionadas as “notas fiscais de serviços já contratados, correlatos ao objeto 
desta licitação, possuindo informações a respeito de valores pagos a outros licitantes” e que 
em decorrência disso teria vantagem sobre os demais participantes, beira ao ininteligível. 
Ora, todos os atos citados acima e constantes do pedido da Requerente são “públicos” 
disponíveis a todos os cidadãos de forma eletrônica (página da PMPB na “internet”, através 
de requerimento pela Lei de acesso a Informação, pela Ouvidoria ou mesmo solicitando 
                                                 
1 Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria contábil aplicada ao setor público, 
incluindo assessoria, treinamento, capacitação, acompanhamento e orientação nas áreas financeira, 
orçamentária, contábil, patrimonial e administrativa, indispensáveis ao bom desempenho das 
atividades de execução e de gestão de recursos públicos. 
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pedido específico para acesso a todos esses dados). Em relação a afirmação de acesso 
“supostamente” privilegiado aos processos licitatórios, também não prospera. Referidas 
informações são públicas e de fácil acesso a todos. Inclusive no site www.portobelo.sc.gov.br 
há uma área dedicada para os processos licitatórios com todas as informações. Ademais, 
insta destacar que todos os processos licitatórios são transmitidos “ao vivo” na página do 
Município no “youtube.com”. 
Desta forma, as alegações de favorecimento não prosperam. 
Ademais, ainda que o rol prescrito no art. 9º da Lei de Licitações apresente um rol 
exemplificativo acerca do impedimento em participar de licitações, não há, no caso em 
exame, qualquer impedimento da empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP LTDA no 
presente certame, em razão do que foi manifestado pela Requerente. 
De acordo com o TCE/SC, mais especificamente em seu Prejulgado nº 1415, não há vedação 
de cônjuge de servidor na participação de processos licitatórios, salvo quando previsto na Lei 
Municipal: 
 
Prejulgado: 1415 

 
É permitida a participação do cônjuge de servidor(a) em processo licitatório, salvo vedação 
em lei municipal. 
 
Processo: CON-02/10855363 

 

Parecer: COG-091/03 
 

Decisão: 2336/2003 
 

Origem: Prefeitura Municipal de Paraíso 
 

Relator: Conselheiro Otávio Gilson dos Santos 
 

Data da Sessão: 21/07/2003 
 

Data do Diário Oficial: 04/09/2003 
Frisamos novamente: a Sra. Priscila Brito não é servidora pública municipal nem possui 
qualquer influencia na tramitação e nas decisões dos processos licitatórios. 



  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 

Secretaria Municipal de Administração 
Avenida Governador Celso Ramos, 2500 – Centro – Porto Belo/SC 

Cep 88210-000 – Fone (47) 3369-4111 

 

4 

Além disso, o TCE/SC, através do Prejulgado 1102, deixa claro que, uma vez omissa na Lei 
Orgânica e na legislação local, parentes do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores podem 
participar de processos licitatórios: 
 
Prejulgado: 1102 
 
Diante da omissão na Lei Orgânica e na legislação local, parentes do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores não podem ser impedidos de participar de licitação e contratar com a 
Municipalidade, não se estendendo essa possibilidade àqueles agentes políticos ou a pessoas 
jurídicas nas quais mantenham participação societária, em face do princípio da moralidade e 
da vedação contida no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 em relação aos dirigentes de órgãos 
ou entidades promotoras da licitação. 
O desmembramento da licitação é permitido, desde que seja preservado o valor global da 
obra, serviço ou compra e a respectiva modalidade licitatória, nos termos dos arts. 22 e 23 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Processo: CON-01/00247270 

 

Parecer: COG-707/01 
 

Decisão: 311/2002 
 

Origem: Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi 
 

Relator: Conselheiro Antero Nercolini 
 

Data da Sessão: 11/03/2002 
 

Data do Diário Oficial: 30/04/2002 
 

 
No caso do Município de Porto Belo, tanto a Lei Orgânica, quanto as demais normas não 
vedam a participação de parentes de servidores públicos (no caso em apreço a Sr. Priscila 
Brito não é servidora), Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores em processos licitatórios.  
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3 – CONCLUSÃO.  
 
Ante o exposto, não vislumbramos na hipótese o impedimento suscitado pela Requerente, 
mantendo-se, portanto, a decisão que declarou a empresa OFICINA MECÂNICA N.S AP 
LTDA habilitada. 
 
Deixamos de encaminhar o presente expediente a Autoridade Superior, por não se tratar de 
recurso, nos termos do art. 109 da Lei 8.666/1993. 
 
Intime a Requente. 

 
Porto Belo, 03 de Agosto de 2021. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
 

Isabel Cristina Monteiro 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

Rodrigo Truffa da Costa 
Vice Presidente da Comissão 
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