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RECOMENDAÇÃO 03/23 – FAMEM 
São Luís – MA, 15 de fevereiro de 2023. 

 
 
 
 
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a) 
 
 
Com a finalidade de melhor mantê-los atualizados sobre informações relevantes para 

a realização de uma Gestão Municipal adequada, a FEDERAÇÃO DOS MUNÍCIPIOS DO 
ESTADO DO MARANHÃO – FAMEM, representada por seu presidente, Prefeito IVO 
REZENDE ARAGÃO, vem por meio do seu departamento jurídico, informá-los sobre recente 

posicionamento do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão –TCE- MA 
acerca de quais servidores públicos poderão ser designados para atuar como 
agente de contratação nas licitações públicas, previsto na Lei nº 14.133/2021. 

 
 
Muito tem se discutido acerca da figura do agente de contratação, função criada na 

Lei nº 14.133/2021, que se presta ao servidor público encarregado na condução do processo 
licitatório, substituindo, por seu turno, a comissão de licitação, nos casos de concorrência pública, 
tomada de preços e carta convite, na legislação pretérita, Lei nº 8.666/1993. 

 
Importante, trazer à baila, as disposições contidas no artigo 6º, inciso LX, artigo 7º, 

incisos II e III, e artigo 8º da nova Lei de Licitações Públicas, que auxiliam a definição do agente 
de contratação. 

 
O Artigo 6º, LX, dispõe que, considera-se: 

 
"LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, 
entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da 
Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, 
dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades 
necessárias ao bom andamento do certame até a homologação". 

 
Já o artigo 7º, em seus incisos II e III, define a competência para a indicação e 

designação dos agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei, 
vejamos:  

"Artigo 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as 
normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por 
competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções 
essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos: 
I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos 
quadros permanentes da Administração Pública; 
II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam 
formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional 
emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e" 

 
Ao corroborar com o exposto acima, o artigo 8º, define como dever de competência 

da autoridade competente, designar entre servidores efetivos ou empregados públicos permanentes 
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da Administração Pública, pessoa para acompanhar todo procedimento licitatório, que assim 
dispõe: 

"Artigo 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada 
pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos 
dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, 
acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e 
executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame 
até a homologação". 

 
Em singela análise, verifica-se duas figuras distintas, o Agente de Contratação, figura 

específica do artigo 8º, e o Agente Público, com sentido mais amplo do artigo 7º, podendo inclusive 
englobar o próprio Agente de Contratação. 

 
Inicialmente, percebe-se que o legislador, ao criar o agente de contratação, 

estabeleceu a necessidade de ser designado servidor público efetivo para exercer referida 
função. Ou seja, o funcionário público pertence ao cargo de forma permanente, por aprovação 
em concurso público. Assim, estará submetido às regras de contratação pelo regime estatutário. 

 
Contudo, a matéria em questão tem gerado controvérsia entre os doutrinadores, 

substanciada a celeuma em duas correntes distintas: 
 
Para a PRIMEIRA VERTENTE, a Nova Lei de Licitações é norma geral e não 

específica, portanto sua aplicação está restrita para a União Federal, Estados e municípios que não 
tenham editado lei específica, abrindo espaço para ser interpretada de forma diversa, pelos demais 
entes federativos.  

 
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Contas da Bahia, em consulta realizada 

pelo Município de Mata de São João, expediu Parecer Técnico nº 000627-22 asseverando: 
 
"EMENTA: ARTS, 7º E 8º, DA LEI FEDERAL 14.133/21. DESIGNAÇÃO 
DE SERVIDORES EFETIVOS OU EMPREGADOS PÚBLICOS DO 
QUADRO PERMANENTE PARA ASSUMIREM A FUNÇÃO DE 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO. REGRA GERAL. 1) Necessário se faz 
advertir que a mencionada regra não deve ser aplicada de forma irrestrita, 
devendo ser exigido a motivação/justificativa caso o órgão tenha que designar 
servidores comissionados para a função de agente de contratação, bem como 
deverá estar demonstrado que o designado possuiu atribuições compatíveis e 
qualificações atestadas para o desempenho de tais atribuições, havendo nesse 
ponto o necessário atestado por certificação profissional emitido pela escola de 
governo criada e mantida pelo poder público, quando existente. 2) A Nova Lei 
de Licitações estabeleceu como regra geral que os agentes públicos que serão 
designados para atuarem nas funções essenciais de licitações e contratos deverão, 
preferencialmente, ser servidores efetivos ou empregados públicos do quadro 
permanente, inclusive os membros da comissão de contratação. Assim, se o 
órgão ou entidade não contar com servidores efetivos aptos a assumirem tais 
funções essenciais, como, por exemplo, de agente de contratação ou de membro 
de comissão de contratação, poderão, através de motivação, designar servidores 
comissionados para exercerem tais funções, desde que estes estejam qualificados 
para tanto". 

 
Porém, esse não é o entendimento da parte mais legalista, uma SEGUNDA 

VERTENTE entende que a Lei, taxou o agente de contratação, como servidor efetivo ou 
empregado público do quadro permanente da Administração Pública e defedem que o 
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agente de contratação, em si, e para a finalidade criada na nova lei de Licitações Públicas, tem 
como premissa a modernização, planejamento e transparência dos processos licitatórios, além de 
afastar qualquer influência do gestor, propiciando uma atuação funcional autônoma e 
independente.  

 
Aqui no Maranhão esta discussão ganhou novo cenário, vez que em resposta à 

Consulta realizada pelo Município de Itapecuru Mirim, nos autos do processo nº 5819/2022 o 

Tribunal de Contas do Maranhão – TCE-MA, sob relatoria do Cons. Melquizedeque Nava, na 

sessão de 15/02/2023, entendeu que: 

 
Pergunta: Considerando o disposto nos art. 6º, inc. LX, e 8º, da Lei no 
14.133/2021, o agente de contratação que atua nos processos de 
Concorrência em geral e nos Pregões (pregoeiro), deve ser, via de regra, 
servidor efetivo? 
 
“b.1) os agentes de contratação devem ser servidores efetivos, sem 
possibilidade da utilização do termo PREFERENCIALMENTE, 
ao modo que o inciso I, Art. 7º deve ser utilizados para os demais 
atores da norma licitatória, como para as equipes de apoio (§1º, Art. 
8º) e comissão de contratação (§2º, Art. 8º), sendo que para a comissão de 
contratação deve observar também a determinação contida no inciso XI, 
Art. 32 no tocante a modalidade de licitação diálogo competitivo, 
alertando que deverão ter o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico 
e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à 
execução do disposto na Lei nº 14.133/2021. (§3º, Art. 8º)”. 
 
Pergunta: No conceito de servidor efetivo, para fins de atuação e 
condução dos processos de Concorrência e Pregão, deve-se considerar 
apenas os servidores efetivos do próprio Poder Executivo Municipal, ou 
admite-se a designação de servidores efetivos originários de outros 
Poderes e/ou níveis de governo, que se encontram devidamente cedidos 
à municipalidade? 
“b.2) no capítulo III, DAS DEFINIÇÕES, temos a clara literalidade da 
palavra Administração Pública inserida no inciso III, art. 6º e que pode ser 
combinada com a literalidade do inciso LV do mesmo artigo ao definir o 
que é AGENTE DE CONTRATAÇÃO e seu alcance, ou seja, o termo 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA tem como definição a administração 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito 
privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas 
ou mantidas, conforme inciso III, Art. 6º da Lei nº 14.133/2021, sendo 
assim, é clarividente a possibilidade do agente de contratação poder 
ser servidor efetivo, cedido, de qualquer das esferas de governo”. 
 
Pergunta: Tendo em vista que a intenção do legislador parece ter sido a 
de destacar para a tarefa de condução dos procedimentos licitatórios de 
Concorrência e Pregão, servidores com vínculo permanente com a 
Administração Pública, seria possível também a designação de servidores 
estáveis, porém não efetivos, admitidos como tais em função do art. 19 do 
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 1988? 
b.3) o servidor, cuja estabilidade fora adquirida em virtude do 
exposto no artigo 19 do ADCT, da CRFB/88, não pode ser 
considerado servidor efetivo, já que não foi provido ao cargo, na forma 
regulada pelo artigo 37, da CRFB/88, qual seja, concurso público. 
 
Pergunta: Seria possível, excepcionalmente, a designação de servidor 
ocupante de cargo em comissão (portanto sem vínculo permanente com 
a Administração Pública) para a condução de Pregões e Concorrências 
regidas pela Lei no 14.133/2021? 
“b.4). Não é possível designar para agente de contratação servidores 
ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. Suscitar 
EXCEPCIONALIDADE para designar servidor ocupante de cargo em 
comissão em leis que concedem prazo razoáveis para sua eficácia é querer 
aceitar o ópio dos órgãos julgadores, sendo que até a revogação por 
completo da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2022 poderia ou ainda 
pode a municipalidade se utilizar do Art. 191 da nova lei de licitações e 
preparar os servidores estáveis de seus quadros para serem agentes de 
contratação previsto no inciso LV, Art. 6º c/c a força normativa contida 
no Art. 7º da Lei 14.133/2021”. 

 
Isto posto, a FAMEM recomenda aos Municípios que ao regulamentem a nova Lei de 

Licitação – Lei 14.133/21 -  nos moldes da consulta do TCE-MA, nomeando para agente de 
contratação servidor efetivo, para condução de licitações, em especial nas modalidades 
concorrência e pregão.  

 
Por fim, ressalva que, no caso específico de municípios com até 20.000 (vinte mil) 

habitantes, o art. 176, inc. I, da Lei nº 14.133/2021 define que eles terão o prazo de 6 (seis) 
anos, contado da data de publicação da Lei, para cumprimento desta regras1. 

  
O departamento Jurídico da FAMEM se coloca à disposição dos Municípios para 

esclarecimentos que se fizerem necessárias, por meio dos telefones (98) 2109-5416/5417. 
 
 

DEPARTAMENTO JURÍDICO DA FAMEM 
 

 

 

                                                           
1 Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado 
da data de publicação desta Lei, para cumprimento: 
 
I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei; 
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