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CONSULTA Nº 07/2015 

 

1. OBJETO DA CONSULTA 

Trata-se de email encaminhado pelo Procurador do município de Itamarandiba, no qual solicita 
os seguintes esclarecimentos:  

a) É possível a instituição de comissão permanente de licitações a par 
daquela já prévia e ordinariamente existente no âmbito da Prefeitura para o 
fim especifico de se ocupar das licitações a serem realizadas no âmbito da 
secretaria municipal de saúde?  

b) O conceito de comissão especial de licitações contida no art. 6º, XVI da 
Lei 8666/93 resguarda a pretensão do município de criação de comissão de 
licitações específica para a secretaria de saúde?  

c) o fato do secretário de saúde não ordenar despesas, embora seja o gestor 
do SUS em âmbito municipal é capaz de obstar tal pretensão? 

 

2 Análise e Fundamentação 
 

A Comissão de Licitação é trazida pela Lei 8.666/93 como órgão julgador que toma decisões de 
grande importância no âmbito dos procedimentos licitatórios. Consiste num "grupo de 
pessoas, solenemente constituído, responsável pela condução de um certo negócio, cujo 
funcionamento, quase sempre, está previamente regulado".( GASPARINI, Diógenes. Comissões 
de licitação. 2. ed. São Paulo: NDJ, 2002. p. 3.) 

 

O art. 6º da lei 8.666/93 traz definições a serem consideradas para fins da referida Lei, 
dispondo que a Comissão poderá ser permanente ou especial, criada pela Administração, mas 
da interpretação da norma, observamos que trata de um breve esclarecimento do que se trata 
a comissão, e não do número de comissões existentes, até porque, quando nos deparamos 
com o art. 15, §8º observamos que deve ser criada uma comissão especial de recebimento de 
produto. 

 

Desta feita, a disposição trazida pela norma em definir o conceito e a possibilidade de 
existência da comissão não se reduz ao fato de uma existir em detrimento da outra. Pelo 
contrário. 
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De uma interpretação sistemática da Lei nº 8.666/93, infere-se que a Comissão de Licitação 
poderá ser permanente ou especial. A comissão permanente é criada para dirigir e julgar todas 
as licitações que forem instauradas ao longo de um certo período. Já a comissão especial é 
constituída quando o objeto a ser licitado exige por parte do órgão julgador um maior 
conhecimento técnico.  

 

É o caso, por exemplo, de licitação na modalidade concurso, conforme se depreende da 
disposição contida no artigo 51, §5º do Diploma Legal acima mencionado. 

 

Podemos trazer à baila também o caso das compras relacionadas à secretaria municipal de 
saúde, ventilado pelo autor do questionamento, pois a Comissão Especial necessitaria de 
conhecimentos especializados nos objetos a serem licitados, o que é autorizado pela 
normativa trazida acima. 

 

Marçal Justen Filho em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2014 
assim leciona:  

“Nos termos da lei é facultado que o julgamento das propostas sejam 
atribuídos a comissões diversas.  (...) Poderá estabelecer uma pluralidade 
de comissões de licitação, com atribuições distintas e variadas segundo os 
critérios que melhor aprouverem à Administração.” (g.n.) 

 

Inobstante, a composição das comissões e temporalidade da investidura devem obedecer a 
normativa trazida no art. 51 da Lei n° 8.666/93.  

 

A decisão sobre a escolha dos membros que irão integrar a Comissão de 
Licitação constitui encargo afeto à autoridade administrativa competente 
para instituí-la. (Fonte: BRASIL, Tribunal de Contas da União, Processo nº TC 
550.171/92-4, Decisão 47/93, Relator: Ministro José Antônio Barreto de 
Macedo, Publicado em 30.03.1993, Seção 1, p.3989) 

 

A respeito do Fundo Municipal de Saúde, nos termos da CF/88 art.. 198, I ;  da Lei 8080/90, art. 
9 e  art.32 § 2º, a gestão do Fundo Municipal de Saúde é do Secretário de Saúde, vejamos: 
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CF/88: Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

 

Lei 8.080/90: Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de 
acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em 
cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

I - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; 

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria 
de Saúde ou órgão equivalente; e 

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 

 

Art. 32. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de: 

(...) 

§ 2° As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão 
creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua 
direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas. 

 

Corroborando os dispositivos mencionados, trazemos resposta proferida pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais: 

 

Consulta N. 698.857 TCE MG  

3) A movimentação desta conta será feita como ocorre com as demais 
contas da Prefeitura ou o prefeito deverá delegar para outra pessoa? 

Com relação ao responsável pela movimentação dessa conta corrente, 
sugerimos, s.m.j., que, por meio de instrumento próprio, seja delegado 
poder ao gestor do fundo municipal de saúde, o qual estará 
acompanhando diretamente a execução das ações e serviços públicos de 
saúde do Município.” 
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3 Conclusão 
 

Nesse diapasão entendemos inexiste óbice a nomeação de comissão especial de licitação pelo 
município de Itamarandiba, s.m.j, a ordenação de despesas do Fundo Municipal de Saúde deve 
obedecer aos ditames legais mencionados e a orientação do TCE MG. 

À consideração superior. 

Belo Horizonte, 30 de março de 2015. 

 

 

Cristiane Aparecida Costa Tavares Roque1 
Advogada/ OAB MG 106.161 
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Membro do Núcleo de Direito Sanitário do CONASEMS 
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