
Atualizado em maio/2018 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica 

 

 
CONTRATAÇÃO NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

Introdução 
 

O objetivo deste material é orientar os servidores do Instituto Federal da Bahia nas 

contratações tanto de empresas, quanto de pessoas contratadas por empresas terceirizadas para 

prestação de serviços, no que diz respeito às vedações a partir da legislação e jurisprudência vigentes. 

 

1ª Parte – Contração de empresas 
 

A lei 8.666, de 21 de julho de 1993, institui normas para licitações e contratos na 

administração pública. Em seu artigo 9º, parágrafo 3º, ela estabelece que: 

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. 

 

O objetivo desta vedação é impedir que o servidor se beneficie do cargo para obter 

informações privilegiadas em detrimento aos demais interessados no certame. Além de não afrontar o 

princípio constitucional da isonomia, sendo a licitação julgada sob os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos, conforme artigo 3º da referida lei. 

Contudo, a lei de licitações não veda expressamente a participação de empresas de parentes 

de servidores em licitações no órgão a que ele pertence. Porém, como a intenção do legislador, no 

artigo 9º da lei 8666/93, foi impedir a participação de licitantes que possam possuir informações 

privilegiadas, por analogia, o licitante parente de servidor do órgão, não deveria particpar, pois 

poderá possuir tais informações. 

A lei 12.813, de 16 de maio de 2013, dispõe sobre o conflito de interesses e o acesso às 

informações privilegiadas no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal, além de 

impedimentos posteriores ao exercício do cargo ou emprego. 

Estão submetidos ao regime da citada lei, conforme art. 2º e seus incisos, os ocupantes dos 

seguintes cargos e empregos: 

I - de ministro deEstado; 

II - de natureza especial ouequivalentes; 

III - de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista;e 

IV - do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 e 5 ou 

equivalentes. 

Parágrafo único. Além dos agentes públicos mencionados nos incisos I a IV, 

sujeitam-se ao disposto nesta Lei os ocupantes de cargos ou empregos cujo 
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exercício proporcione acesso a informação privilegiada capaz de trazer 

vantagem econômica ou financeira para o agente público ou para terceiro, 

conforme definido em regulamento. 

 

De acordo com esta lei os conceitos de conflito de interesses e informação privilegiada estão 

definidos em seu artigo 3º: 

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: 

 
I - conflito de interesses: a situação gerada pelo confronto entre interesses 

públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou 

influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública;e 

II - informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos ou aquela 

relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo federal que 

tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo 

conhecimento público. 

 

O ocupante de cargo ou emprego do Poder Público Federal deve atuar de modo a resguardar 

informações privilegiadas, prevenir e impedir possível conflito de interesses. 

O artigo 5º da citada lei traz as situações onde pode ocorrer conflito de interesses, a saber: 
 

I - divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou 

de terceiro, obtida em razão das atividades exercidas; 

(...) 

V - praticar ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o 

agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou 

afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser por ele 

beneficiada ou influir em seus atos degestão; 

(...) 

Parágrafo único. As situações que configuram conflito de interesses 

estabelecidas neste artigo aplicam-se aos ocupantes dos cargos ou empregos 

mencionados no art. 2º ainda que em gozo de licença ou em período de 

afastamento. 

 

O agente público que cometer uma das situações previstas no artigo 5º da lei 12.813/2013 

poderá incorrer em improbidade administrativa. 

O Tribunal de Contas da União já tem se posicionado pela não contratação de empresas que 

possuem vínculo de parentesco ou familiar com servidor do órgão licitante. 

Consta a seguinte decisão do acórdão do TCU nº1.019/2013- Plenário,TC 018.621/2009-7: 
 

A participação de empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com 

servidor da entidade licitante afronta, por interpretação analógica, o disposto 

no art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/1993. A alteração do contrato social no 

curso do certame não descaracteriza a irregularidade e constitui indício de 

simulação e fraude à licitação. 

 

Seguindo a mesma linha o Acórdão 1.941/2013 TCU - Plenário : 
 

9. A despeito de não haver, na Lei nº 8.666/1993, vedação expressa de 

contratação, pela Administração, de empresas pertencentes a parentes de 

gestores públicos envolvidos no processo, a jurisprudência desta Corte tem se 

firmado no sentido de considerar que há um evidente e indesejado conflito de 
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interesses e que há violação dos princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade. Além dos Acórdãos nº 1.632/2006 e nº 1.893/2010, ambos do 

Plenário, mencionados pelo titular da Secex/MG, essa posição foi adotada em 

diversas outras deliberações. A seguir, transcrevo trecho do voto condutor do 

Acórdão nº 1.511/2013-Plenário, que, inclusive, cita algumas dessas decisões: 

 

“26. Anoto que, mesmo diante da ausência de norma expressa na Lei 

8.666/1993 vedando a participação em licitação de empresas com sócios 

parentes de servidores do órgão ou entidade promotora do certame, a 

jurisprudência deste Tribunal caminha nesse sentido. O acórdão 607/2011 – 

Plenário, mencionado pela Secex/PR, é exemplo disso, conforme trechos do 

voto a seguir reproduzidos: 

 

‘45. Assevero que a irregularidade verificada no item 3.4 acima afronta os 

princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade que devem 

orientar a atuação da Administração Pública e, mesmo que a Lei nº 8.666, de 

1993, não possua dispositivo vedando expressamente a participação de 

parentes em licitações em que o servidor público atue na condição de 

autoridade responsável pela homologação do certame, vê-se que foi essa a 

intenção axiológica do legislador ao estabelecer o art. 9º dessa Lei, em 

especial nos §§ 3º e 4º, vedando a prática de conflito de interesse nas 

licitações públicas, ainda mais em casos como o ora apreciado em que se 

promoveu a contratação de empresa do sobrinho do prefeito mediante convite 

em que apenas essa empresa compareceu ao certame. 

 

46. Ressalto que a ação dos gestores públicos deve pautar-se sempre pela 

busca do atendimento aos princípios insculpidos na Constituição, mormenteos 

que regem a Administração Pública. E, como ensina Celso Antônio Bandeira 

de Mello, in Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 17ª Ed., 

2004, pág. 842: ‘violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma 

norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um 

específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos’. 

 

47. Condutas tais como a ora examinada têm sido reiteradamente rechaçadas 

por este Tribunal, como se observa nas deliberações constantes dos Acórdãos 

2.136/2006-1ª Câmara, 1.785/2003-2ª Câmara, 778/2009, 1.170/2010 e 

1.893/2010, do Plenário.’ 

 

27. O recente acórdão 1.019/2013 – Plenário, que declarou empresa inidônea 

para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Federal 

pelo prazo de três anos e aplicou multa aos integrantes da comissão de 

licitação, também exemplifica a jurisprudência sobre o assunto.” 

 

10. Dessa forma, assim como a unidade técnica, entendo que se trata de ato 

cuja gravidade justifica a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da 

Lei nº 8.443/1992, para a qual fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Além disso, as informações sobre as ocorrências não sujeitas à  jurisdição 

deste Tribunal devem ser encaminhadas à apreciação do TCE/MG e as 

atinentes aos reajustes contratuais, aoFNDE. 

 

 
 

2ª Parte – Contratação de pessoas através de empresas terceirizadas 

 
O Conselho Nacional de Justiça entende como nepotismo o favorecimento que é dado nas 

relações de trabalho em virtude de parentesco. Tal prática viola o princípio constitucional de 

impessoalidade na Administração Pública. 
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Quanto a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal, o Decreto 

7.203/2010 institui: 

 
Art. 3º No âmbito de cada órgão e de cada entidade, são vedadas as 

nomeações, contratações ou designações de familiar de Ministro de Estado, 

familiar da máxima autoridade administrativa correspondente ou, ainda, 

familiar de ocupante de cargo em comissão ou função de confiança de  

direção, chefia ou assessoramentopara: 

 

 
(...) 

§ 3o É vedada também a contratação direta, sem licitação, por órgão ou 

entidade da administração pública federal de pessoa jurídica na qual haja 

administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo 

em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela 

demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no 

âmbito de cada órgão e de cada entidade. 

O inciso II do artigo 6º estabelece: 

 
Art. 6º Serão objeto de apuração específica os casos em que haja indícios de 

influência dos agentes públicos referidos no art. 3º: 

II - na contratação de familiares por empresa prestadora de serviço 

terceirizado ou entidade que desenvolva projeto no âmbito de órgão ou 

entidade da administração pública federal. 

 
O artigo 7º do referido decreto, determina que seja incluído nos editais de licitações: 

 
Os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviço 

terceirizado, assim como os convênios e instrumentos equivalentes para 

contratação de entidade que desenvolva projeto no âmbito de órgão ou 

entidade da administração pública federal, deverão estabelecer vedação de que 

familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que este 

exerça cargo em comissão ou função de confiança. 

 

O Decreto 7.203/2010 estabelece no seu artigo 5º que: 

 
Art. 5º Cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração pública 

federal exonerar ou dispensar agente público em situação de nepotismo, de 

que tenham conhecimento, ou requerer igual providência à autoridade 

encarregada de nomear, designar ou contratar, sob pena de responsabilidade. 

 

 

 
O Acórdão 1.330/2008 Plenário do TCU, em relação ao assunto orienta: 

 
Não permita, ao contratar empresas prestadoras de serviço, que parentes de 

servidores sejam contratados pela empresa terceirizada, em atenção aos 

princípios da moralidade e da impessoalidade que devem nortear a gestão da 

coisa pública. 

 

A Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento do Orçamento e Gestão, a 

qual dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, contém a 

seguinte vedação: 
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Art. 5º. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de 

ingerência na administração da contratada, tais como: 

(...) 

III- direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

contratadas; 

 

Desprende-se desta vedação que o agente público, independente de possui função de 

confiança ou cargo em comissão, não pode direcionar pessoas para contratação, incluindo seus 

parentes, pois tal ação pode levar ao estabelecimento de privilégios e favoritismos, desconsiderando- 

se a capacidade técnica necessária para o desempenho das funções. 

 

 
3ª Parte – Relação de Parentesco 

 

Conforme os artigos de 1.591 a 1.592 da lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a qual 

institui o Código Civil Brasileiro: 

Art. 1.591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as 

outras na relação de ascendentes e descendentes. 

Art. 1.592. São parentes em linha colateral ou transversal, até o quarto grau, as 

pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. 

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consangüinidade ou outra origem. 

Art. 1.594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de 

gerações, e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos 

parentes até ao ascendente comum, e descendo até encontrar o outro parente. 

Art. 1.595. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 

vínculo da afinidade. 

§ 1o O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e 

aos irmãos do cônjuge ou companheiro. 
 

§ 2o Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento 

ou da união estável. 
 

Sendo assim, o artigo 1.595, parágrafo primeiro, do Código Civil, limita o parentesco por 

afinidade apenas aos ascendentes (pais), aos descendentes (filhos, netos) e aos irmãos do cônjuge. 

São parentes por afinidade o sogro, a sogra, a nora, o genro e os cunhados. 

 

Contudo, com término do casamento ou união estável, o vínculo de parentesco por afinidade 

em relação ao sogro ou sogra, genro ou nora não se desfaz. O vínculo se extingue entre cunhados. 

 

Considerações Finais 

 
 

Nos casos onde possa existir evidente inviabilidade de competição de empresas para o 

fornecimento de bens ou serviços, o processo de aquisição deverá possuir justificativas e 

comprovações de modo a garantir a não violação dos princípios e normas existentes em relação aos 

assuntos tratados neste orientador. 

 

Diante do exposto, cabe ao servidor público o atendimento à legislação e jurisprudência 

vigentes de forma a assegurar a lisura das contratações na Administração Pública. 

Desta forma, orientamos informar aos servidores do Instituto Federal da Bahia (IFBA), além 

de incluir nos editais e/ou termos de referência, as seguintes proibições: 
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1. Proibição de contratação de empresas de parentes de servidores do Instituto Federal 

da Bahia, envolvidos direta ou indiretamente com o processo licitatório e/ou 

ocupantes de cargo de direção ou função gratificada; 

2. Não é permitido que a empresa contratada para prestação de serviços no Instituto 

Federal da Bahia, contrate parentes dos servidores deste Instituto. 

3. Não é permito por parte dos servidores do Instituto Federal da Bahia o 

direcionamento e/ou indicação de pessoas e em especial parentes para trabalharem 

nas empresas contratadas pelo IFBA. 

 

Para maiores informações sobre Nepotismo, situações e suas exceções, consultar o 

link abaixo: 

 http://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/nepotismo 

 

 

 

 

Cristiana Souza de Menezes 

Diretoria de Gestão Administrativa e Planejamento 

Instituto Federal da Bahia - Reitoria 
SIAPE 1460419 
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