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RESPOSTA A RECURSO INTERPOSTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 329/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

RECURSO INTERPOSTO PELO LICITANTE WENDERSON JACKSON DOS 

SANTOS (GRUPO É SAMBA SÔ) 

 

A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Lima, 

designada pela Decreto nº 12038, de 19 de abril de 2022, tempestivamente, julga 

e responde o recurso interposto pelo licitante WENDERSON JACKSON DOS 

SANTOS (GRUPO É SAMBA SÔ), com as seguintes razões de fato e de direito: 

 

Alega o recorrente: 

 

 

 Face aos argumentos apresentados, faz-se as seguintes considerações: 

 

 O presente processo licitatório para a credenciamento de apresentações 

culturais para a realização do Festival Viva Arte visa selecionar a partir de 

critérios impessoais de escolha os participantes interessados e que cumprirem 

as exigências do edital. 
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 No edital constou: 

 

 

 Constou no documento de divulgação dos resultados do credenciamento: 

 

 

 Consta no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93: 

 

“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.” (G.N). 
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 Considerando que um dos componentes da recorrente é servidor público 

municipal, ainda que COMISSIONADO, a sua habilitação afrontaria os princípios 

constitucionais, em analogia à seguinte decisão do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: 

 

 

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - NOTIFICAÇÃO 

DA AUTORIDADE COATORA - COMPARECIMENTO 

ESPONTÂNEO - IRREGULARIDADE SANADA - DIREITO 

ADMINISTRATIVO - LICITAÇÕES - SERVIDOR PÚBLICO 

INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA 

LICITANTE - VEDAÇÃO - RESPALDO LEGAL - PRINCÍPIOS DA 

ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE - SENTENÇA 

REFORMADA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO 

O RECURSO VOLUNTÁRIO. 1. Nos termos do art. 214, § 1º, do 

CPC, aplicável subsidiariamente ao rito da Lei nº 12.016, o 

comparecimento espontâneo do réu supre a irregularidade na 

citação. 2. De acordo com a Lei nº 8.666/93, é vedada a 

participação, no procedimento licitatório, de servidor ou dirigente 

de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

3. A vedação legal abarca a participação indireta do servidor 

membro da sociedade limitada que almeja participar do certame, 

haja vista que o art. 9, III, da Lei nº 8.666/93 deve ser 

interpretado sistematicamente, observados os princípios da 

isonomia, impessoalidade e moralidade. Precedentes do TCU 

e do STJ. 4. Sentença reformada no reexame necessário. 5. 

Recurso voluntário prejudicado.  (TJMG -  Ap Cível/Reex 

Necessário  1.0051.11.000182-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

01/12/2015, publicação da súmula em 11/12/2015)” (GN) 
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 No mesmo sentido decidiu o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais ao julgar a Denúncia nº 1040626: 

 

“A vedação a que se refere o art. 9º, inciso III, da Lei n. 

8.666/1993 diz respeito tanto à participação na licitação, como 

pessoa física, de servidor do órgão contratante, quanto à 

participação de pessoas jurídicas cujos sócios sejam servidores 

do contratante, em observância aos princípios da moralidade 

e da impessoalidade. (Denúncia n. 1040626, rel. Conselheiro 

Durval Ângelo, publicação em 28 de agosto de 2020).”(GN) 

 

 Infelizmente, considerando que o recorrente não atendeu de forma 

completa as exigências contidas no instrumento convocatório, não há que se 

falar na sua habilitação, já que o edital expressamente previu exigências 

específicas que não podem ser descumpridas, não havendo possibilidade de 

recebimento de novos documentos: 

 

 

[…] 
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 Pelas razões expendidas, decido conhecer do recurso para no mérito, 

negar-lhe provimento. 

 

 Submeto a referida decisão à autoridade superior. 

 

Nova Lima, 06 de setembro de 2022. 

 

 

Júlio César de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

Débora de Araújo Ferreira 

Membro 

 

Luciana Ferreira Gontijo 

Membro 

 

Mauro Teixeira 

Membro 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 329/2022 

CREDENCIAMENTO Nº 008/2022 

RECURSO INTERPOSTO PELO LICITANTE WENDERSON JACKSON DOS 

SANTOS (GRUPO É SAMBA SÔ) 

 

Insatisfeito com a decisão que declarou a sua inabilitação o participante 

WENDERSON JACKSON DOS SANTOS (GRUPO É SAMBA SÔ), interpôs o 

presente recurso. 

Passo a análise das questões arguidas. 

Considerando as informações da Comissão Permanente de Licitações de que o 

edital previu expressamente como vedação a participação de servidor, não há 

que se falar em habilitação do recorrente, considerando que o próprio recorrente 

deu causa a sua inabilitação, vez que não foi diligente ao indicar como integrante 

do grupo participante, servidor da Administração. 

No presente caso, foi acertada a decisão da  Comissão Permanente de 

Licitações,ao constatar que um dos integrantes do grupo indicados exerce 

atualmente cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Nova Lima, 

considerando os princípios constitucionais, o disposto no art. 9º da Lei 8.666/93 

e a jurisprudência de nossos tribunais. 

DECISÃO: Isto posto, acolho as razões da CPL e julgo improcedente o pleito da 

recorrente. 

Cientifique-se e cumpra-se os atos decorrentes. 

Nova Lima, 06 setembro de 2022. 

 

Leonardo costa Ribeiro 

Secretário Municipal de Cultura 
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Nova Lima, 06  setembro de 2022. 

 

A 

WENDERSON JACKSON DOS SANTOS (GRUPO É SAMBA SÔ) 

 

 

 Prezado Senhor, 

 

 

 

 Comunicamos a V. Sª. que o recurso interposto pelo licitante 

WENDERSON JACKSON DOS SANTOS (GRUPO É SAMBA SÔ) foi julgado 

improcedente, conforme cópia da decisão em anexo.  

 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

Júlio César de Souza 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 


