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Art. 15. A critério da administração pública, na 
forma do regulamento, poderá ser concedida ao 
pesquisador público, desde que não esteja em 
estágio probatório, licença sem remuneração 
para constituir empresa com a finalidade de 
desenvolver atividade empresarial relativa à 
inovação. 
  
 § 1o A licença a que se refere o caput deste 
artigo dar-se-á pelo prazo de até 3 (três) anos 
consecutivos, renovável por igual período. 
   



§ 2o Não se aplica ao pesquisador público que 
tenha constituído empresa na forma deste 
artigo, durante o período de vigência da 
licença, o disposto no inciso X do art. 117 da 
Lei nº 8.112/90. 

  § 3o Caso a ausência do servidor licenciado 
acarrete prejuízo às atividades da ICT 
integrante da administração direta ou 
constituída na forma de autarquia ou fundação, 
poderá ser efetuada contratação temporária 
nos termos da Lei nº 8.745, de 9/12/1993, 
independentemente de autorização específica. 



Art. 16.  A administração pública poderá conceder 
ao pesquisador público, que não esteja em estágio 
probatório, licença sem remuneração para 
constituir, individual ou associadamente, empresa 
com a finalidade de desenvolver atividade 
empresarial relativa à inovação. 
§ 1o ... 
§ 2o  Nos termos do § 2º do art. 15 da Lei nº 
10.973/2004,  não se aplica ao pesquisador 
público que tenha constituído empresa na forma 
deste artigo, durante o período de vigência da 
licença, o disposto no inciso X do art. 117 da Lei 
nº 8.112, de 1990. 
§ 3o  ... 
§ 4o  ...  



Art. 117.  Ao servidor é proibido: (Medida 
Provisória nº 2.225-45/2001)  

... 

X - participar de gerência ou administração de 
sociedade privada, personificada ou não 
personificada, exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário; (redação dada pela Lei nº 
11.784/2008) 

... 



Lei nº 8.112/90  

 
Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X 
do caput deste artigo não se aplica nos seguintes 
casos: (incluído pela Lei nº 11.784. de 2008) 
 
I - participação nos conselhos de administração e 
fiscal de empresas ou entidades em que a União 
detenha, direta ou indiretamente, participação no 
capital social ou em sociedade cooperativa 
constituída para prestar serviços a seus membros; 
e (incluído pela Lei nº 11.784. de 2008) 
 
II - gozo de licença para o trato de interesses 
particulares, na forma do art. 91 desta Lei, 
observada a legislação sobre conflito de interesses. 
(incluído pela Lei nº 11.784. de 2008) 

 



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: 
I - ... 

III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação. 

§ 3o  Considera-se participação indireta, para fins do 
disposto neste artigo, a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, 
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável 
pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se 
os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários.  

 



Lei nº 8.666/93 

 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

...  

XXV - na contratação realizada por Instituição 
Científica e Tecnológica - ICT ou por agência de 
fomento para a transferência de tecnologia e 
para o licenciamento de direito de uso ou de 
exploração de criação protegida. (Incluído pela 
Lei nº 10.973, de 2004) 

  

 



 Art. 84. Considera-se servidor público, para 
os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo 
que transitoriamente ou sem remuneração, 
cargo, função ou emprego público.  

 

 § 1o Equipara-se a servidor público, para os fins 
desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou função 
em entidade paraestatal, assim consideradas, além 
das fundações, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, as demais entidades sob controle, 
direto ou indireto, do Poder Público.  

 



 Doutrina: 
 
 MARÇAL JUSTEN FILHO - Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 13ª edição, São Paulo, Dialética, 
2009, pp. 154-155].  

 
 “As vedações do art. 9º retratam derivação dos 

princípios da moralidade pública e isonomia. [...] O 
impedimento consiste no afastamento preventivo 
daquele que, por vínculos pessoais com a situação 
concreta, poderia obter benefício especial e 
incompatível com o princípio da isonomia. O 
impedimento abrange aqueles que, dada a situação 
específica em que se encontram, teriam condições 
(teoricamente) de frustrar a competitividade, 
produzindo benefícios indevidos e reprováveis para 
si ou terceiro.”  

  

 



 Acórdão  nº 3.006/2006 – Segunda Câmara, Min. Rel. UBIRATAN AGUIAR: 

 9.6. determinar à Prefeitura Municipal de Trindade/GO que:  [...] 

 9.6.1. observe o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, uma vez que 
servidor efetivo ou investido em função, na condição de agente 
público, está impedido de participar, direta ou indiretamente, da 
licitação ou do fornecimento de bens necessários à prefeitura; 

 [RELATÓRIO] 

 ... Ocorre que na condição de agente público, encontrava-se na 
Secretaria de Educação impedida de participar (como proprietária de 
empresa) direta ou indiretamente, de licitação ou de fornecimento de 
bens necessários à contratante, como disciplinado pelo artigo 9º, 
inciso III, § 3º, da Lei de Licitações. Tal ato deveria ter sido motivo de 
veto pelo Administrador Municipal, eis que fere os princípios que 
norteiam a administração pública, em especial, o da moralidade e o 
da impessoalidade, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.” 



“ACÓRDÃO 

 

     Os Ministros do Tribunal de Contas da União [...] 
ACORDAM [...] em julgar as contas regulares com quitação 
plena aos responsáveis [...], julgar as contas regulares com 
ressalva, dando-se quitação aos Srs. [omissis], fazendo-se 
as determinações, conforme pareceres emitidos nos autos. 

   [...]Determinações: 

   ao SEBRAE [...]: 

   [...]  1.4. abster-se de admitir que empresas ligadas a 
empregados do SEBRAE/PI ou a membros de seu Conselho 
Deliberativo participem de processo licitatório promovido 
pela entidade, porquanto, esse procedimento fere os 
princípios da prevalência da impessoalidade e 
moralidade.”  [Acórdão nº 852/2008 – Segunda Câmara, 
Min. Rel. BENJAMIM ZUMLER]. 

    
 



 “ ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – 
EMPRESA – SERVIDOR LICENCIADO – ÓRGÃO 
CONTRATANTE.  

Não pode participar de procedimento licitatório, a empresa 
que possuir, em seu quadro de pessoal, servidor ou 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável 
pela licitação (Lei nº 8.666/93, artigo 9º, inciso III). 

  O fato de estar o servidor licenciado, à época do 
certame,     não ilide a aplicação do referido preceito legal, 
eis que não deixa de ser funcionário o servidor em gozo 
de licença. Recurso improvido.”  

[Recurso Especial nº 254.115 – São Paulo – Rel. Min. JOSÉ 
DELGADO, in DJ de 14.8.2000.] 

 



 “Art. 21. Não poderão ser destinados 
recursos para atender a despesas com: 

 XII – pagamento, a qualquer título, a 
empresas privadas que tenham em seu 
quadro societário servidor público da 
atividade, ou empregado de empresa pública 
ou de sociedade de economia mista, por 
serviços prestados, inclusive consultoria, 
assistência técnica ou assemelhados.”  

 



 

 

 

 Obrigada pela atenção e boa tarde a todos! 
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