
ESTADO DE MATO GHOSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIABA
5r:Fe;ARrA i{UMCr?ALO€ AOLllNisrnAcAo EFlNANcas

MTMORANDO ),r.' 02312011 - CPr,
Jaciara-MT,20 de dezembro dc 2017.

DE: COMISSAO PERMANENTE DI] LICITAQAO

PARA: ASSESSORIA JURiDICA

Stnhor(n) Asscssor(a) Juridico(a)'

Estalnos encaminhando a Vossa Flxcel€ncia o Oficio n n

85,1/2017, datado de \9l12l20l'1 e do0umcntos anexos cxpedido pela Sccretiria Municipal

dc Educaqao, Cultum, Desporto c l,azor, Sra Bcncdila Neire Almcida de Magalhdcs'

Ao cnscjo, solicitamos os bons oficios dessa Assessoria

Juridica, no sentido de ernitir PATIECER JtJI{iDlCO a respeito da "Conlrataqao da empresa

\f ARCOS PAUI-O D0 NASCIMEN'I'O IIVf,NTOS - MD, CNP.I: 17.776.65710001-48,

para reali2ta9ao dc Show Artistico durantc as comemoragoes alusivas ao Revcillon da

Cidade de.laciaraMT, no dia 30 dc dezembro de 2017, scndo 0l aprescntaqAo com a

dupla RICK & GIOVANI. ao valor global de RS 70.000'00 (Sctcnta mil reais)" sendo a

cmpresa a reprcscntante exclusiva dos anistas mencionados.

Sem mais, no aguardo de um parecer com urg€ncia,

fazcmos presentc nossos agradecimentos c subsclevemo-nos.

ciosamente,

.-u-- In
Q,r,',,1V-1-^q ,

TIAGo RODRIGO ZENKNF]II
l'residentc da Comisliio I'ermartcntc de Licitlrqeo

Av. Antonio Fereira Sob.inho' lO75 - CEP 7a820'00O
Fone: (661 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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corsfF(l{oo ura r{ova firsroAra

PARECER IURIDICO

PROCESSO ADMINISTMTIVO NS 6358/2017

INEXTccNCn DE LTCITACAO Ns 004/2017

I. OBIETO.

Cuida"se de Procedimento Administrativo instaurado pelo

DeDartamento de Licitacoes com vistas i contrataqio direta da "Contrataqao da

empresa MARCOS PAI]IO DO NASCIMENTO '.EVENTOS - ME, cNPlr

L7,776:('57 /OOO1I-48, para realizagao de Show Artistico durante as

comemorac6es alusivas ao Reveillon da Cidade de faciara/MT, no dia 30 de

dezembro de 2017, sendo 01 apresentageo com a dupla RICK & GIOVANI", nos

termos do oficio na 854 /2077, subscrito pela Exma Si Benedita Neire Almeida de

Magalhees, Secret6ria Municipal de Educagaq Cultura, Desporto e Lazer'

...,Segundo informam os documentgi elca.minhados a esta

Assessoria Juridica, o valor global orgado pela prestateo dos servitos totalizaria o

montante de R$ 70,000,00 (setenta mil reaisJ para uma apresentaqao no evento entre

no dia 30 de dezembro dc d6..2017, conforme programagao do diextd em anexo

processo administrativo e os fatos nele narrados e luz do que preceitua o

ordenamento juridico vigente.

II. FUNDAMENTACAO JURiDICA: QUANTO A INEXIGIBILIDADE EM SI MESMA.

Prima facie, lembramos ao Prefeito Municipal que, ante a

disposigeo do art. 2e, caput, da Lei ne 8.666/93, ia de regra todas as contratag6es

priblicas devem ser precedidas do devido processo licitat6rio, premissa que visa

Av, Antonio Ferreira Sobrinho' 1O75 - CEP 7882O-OO0

Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
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festejar os principios da ampla concorrencia e da proposta mais vantajosa para a

Administrateo PIblica.

As exceg6es, como o pr6prio nome j6 diz, somente podem

ocorrer em casos iLtimos, quando jd neo socorrem outras possibilidades il

AclministraEao ou quando nao se mostrar plausivel a realizageo de um processo

licitat6rio para a consecuqao do objeto que interesse ao ente piblico. Por conta disso

tais excegoes foram expressamente elencadas na Lei de Licitag6es ao longo de seus

aftigos 24 e25 (dispensas e casos de inefigibilidadeJ ' - .. .

re3lizagSo de processo

licitat6rio,

Dito isto, a an6lise perfunct6ria do presente caso nos indica

que a natureza do objeto contratado n5o enseja quaisquer das dispensas elencadas no

art. 24. inciso Il, da Lei ne 8.666193, haia vista ulhapassar o teto de R$ 8.000,00 [oito

mil reais] estipulado para a especie, tamb6m nao se enquadrando nos demais incisos

tipincados no referido artigo.

Rcstaria, enteo, a hiP6lese

licitat6rio fundada no art 25, da Lei de Licitag6es,

saber:

de inexigibilidade de processo

especialmente em seu inciso II, a

"Art. 25. E inexigivel q licltugAo quando houver inviobilidade de

competigdo, em esPecial:

(...)

N
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III - para contrqtagdo de profissional de qaalquer setor

artls tico, dlrcts mente ou st!U4s-d9-9lnpl9tr4!i9-qdl!si!9,

desde que consqgrado pela crltics especializqds ou pela

opinfto Drtbfica:

Tal hip6tese de contratageo direta contemplada pelo iegislador

ordinirio constitui tema que exiSe aprofundado estudo a fim de aferir se o

procedimento a ser adotado pelo Administrador Pfblico nao implicare em ato ilegal,

nos termos je mencjonados.

Pois bem,

O arti8o transcrito no antepenliltimo paragrafo cuida das

situatoes faticas em que nAo 6 exigivel da Administra9ao Priblica um processo

licitat6rio diante da inviabilidade de se instaurar qualquer tipo de conco116ncia para a

conhatagao de profissionais do setor artfstico.

.,t;,... . ,.

Nis licdes de Justen Filhor "a atividade artisitica consiste em

uma emanagao direta do personalidade e dq criqtividqde humonq Nesso medida' 6

imposs(vel verilicar-se identidade de atuogdes".

E destacai

'Nesse.r cosot torna'se invidvel a selegAo atrov6s de Iicitagdo, eis

que nAo hdverd critdrio objetivo de iulgomento. Serd imposslvel

identificar um 6ngulo unico e determinado para diferenciar as m

a

Av. Antonio Ferreira Sobrinho' '1075 - CEP 7882o-0oo
Fone: (66) 346{.7900 e Fax: (66) 3461-7930



ESTADO DEMATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SEcRETAfTA tltuN'crPAL De ADlrrMstnAcA0 E fl NANeAs

CO STNUNOOUMANOVANSTOiIA

diferentes performances artisticas. Da[ a caracterizagAo da

i nv ia h il ido de d e c o n pe ti gd o".

No entendimento do citado doutrinador, 6 a qualidade

artistica do contratado (seus atributos pessoais, vale dizer) que leva a Administratio

a escolh6-lo, haja vista a impossibilidade de se encontrar em outro artista atributos

idCnticos,

Desta feita, ao menos em tese, temos que a contratageo

pretendida pelo Prefeito Municipal enquadra-se nos casos de inexigibilidade suso

referidos, eis que seu objeto esti relacionado a uma atividade que nao comporta

comparagdes, ddda a natureza personalissima.

Entretanto, cumpre'nos ressaltar que a conclusao pela

inexigibilidade compete ao Administrador, segundo seus crit6rios de convicAeo,

e deve ser segura, ante o risco de incorrer-se nas sang6es ji referidas he poucas

linhas.

Tal obs€rvageo se faz necessiria sobretudo quando a lei, para

se caracterizar a hip6tese do art.25, inciso IIl, da Lei de Licitagdes, exige a

consagragao dos artistas pela critica ou pela opidao priblica.

E a anelise de tais atributos, essenciais ) inexigibilidade cm

comento, deve ser exercida pela Administraqao antes da efetivaqao do contrato, com
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vistas a julgar se os potenciais interessados co[espondem ) exig6ncia legal je

referida,

Al6m disso, devem ser iuntados aos autos os eiementos

comprobat6rios acerca da consagracio da banda no processo de inexigibilidade Nesta

seara,lorge Ulisses lacoby Fernandes nos dA importante contribuigao:

"E 6bvio que ndo se pretende que o agente faQa iuntqr centenqs

de recortes de jornal, por exemplo, sobre o qrtista, mas q!9

desse reoui sito para oromover a contrataedg-djt9!9.99!!9-eilgr-9

nimero de discos grovados. de obras de orte importontes.

referencia a dois ou tres fo

Ainda sobre a avaliacao acerca de serem, ou nao, os artistas

consagrados pela opiniao piblica, o nobre desembargador Jose Ceraldo Ant6nio, do

Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro, faz um importante parentese que merece

citagao, dada a contribuigio que nos fornecel

"Ora, d contratugAo de artistos ndo pode ser niveladq a uma

mercailorio, posto que comporta nAo s6 uma vqloragdo subietiva

mas tambem culturol, levando'se em conto o lugar e os seus

habitantes.

Evidentemente, em se tratando de evento realizqdo em um

pequeno municipio, cujo porte teftitorlol e populocional ndo

ensejorom controtar qrtistas nacionais ou internocionois

consagrodos na midio, a avoliacao do seu Drestbio hd de ser

LN

bem mals modesta d luz do orincipio da razoobilidade".
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Assim, antes de efetivar-se as contratagdes,6 imprescindivel

que se proceda a0 cotejo do fato concreto com a norma, devendo o ordenador das

despesas convencer-se acerca das qualidades dos referidos artistas, bem como seu

valor perante a opitriio otiblica regional (haja vista o valor total das contratagdes

excederem o minimo estabelecido para a Carta Convite).

Por fim, nao 6 demais ressaltar que, mesmo nos casos de

contratagdes fundadas na hip6tese ora debatida, nao 6 autorizado firmar-se contrato

desarrazoado, sobretudo quando ao seu custo, devendo proceder na forma do art. 26,

da Lei de Licitaq6es, justificando-se o valor da contratagao e a escolha dos respectivos

artistas,

0 TCU jri disp6s sobre a materia no Ac6rdao \e 822/2005

IPlenuilio), asseverando que:

"Ouando contratqr a realizacAo de cursos, palestras,

opresentacdes, shows. espetdculos ou eventos similares

demonstre, a tltulo de iustilicativo de precos. que o

as devidqs justificqtivas, de formq q atender ao inc lll do

pordgralo inico do art. 26 da Lei ne 8 666/1993".

Tem-se, portanto, que devem ser juntados ao processo de

dispensa todos os elementos que Justifiquem o prego contratado, bem como apontem

para a adequagao do mesmo ao nivel do espeteculo a ser fornecido'
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Inobstante, destacamos ainda o fato de que a lei exige a

contratageo diretamenre com o artista ou, em iltimo caso, como empresirio lou

empresaJ que lhes seja exclusivo,

Nao se trata, aqui, de representatao exclusiva "para o evento":

"A proibitdo de contrqtar com empresdrio ndo exclusivo d

medida prestante q impedir que terceiros aufram gqnhos

desproporcionais .i's custos dos qrtistas, ora, o empresdrio

exclusivo tem com o artistq contrato que lhe assegura a

exclusividade, cujas cldusulas provqvelmente estipulan quol o

montante de suq remuneragdo ou o pardmetro pqra determind'

lo, recaindo frequentemente sobre porcentogefi dos valores

recebidos.ld o empresdrio ndo exclusivo paga ao artista o valor

por ele estipulado e, com isso, vq'se livre para qcertar com o

Poder Piblico o prego que quiser cobror, o que lhe fqculta

estobelecer a sua remunerogAo em vqlores bastante elevados'

ot' bem acima do que ganha o ortisto" (NIEBUHR, Joel de

Menezes. Dispensa e I[exigibiljdade de LicitaEao, piblica seo

Paulo: Dial6tica, 2003J.

O contrato de exclusividade, aqui, tem o condao de evitar

empresas "agelciadoras" de artistas que, em determinado setor, trabalham como

intermediarios para as contratag6es. Nesse sentido ji se manifestou o TCE de Minas

Gerais:

"(...) peta irregulqriddde da conffatogdo direta dos shows

mediante inexigibilidade de liciturAo, pelas razdes a seguir
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expostas: (,..) a empresq (,,,) detinha a exclusividode de venda

das referidas bandas openas nas dotas dos refeirdos shows, o

que comprova que esta foi qpenas uma intermedidria na

contratagAo dos grupos.

A dita exclusividqde seriq apenas uma gorqntia de que naquele

dia o empresd (:,,) levario o referido grupo para o show de seu

interesse, ou sejq, o controtndq ndo A empresdria exclusivo dos

bondas em questAo, o que contraria o art25, Ill da Lei de

Licitag1es. (.,,) a figura do empresdrio nAo se confunde com a do

intermedidrio,

Aquele 6 o profssional que gerencia os neg'cios do artisto de

formo permonente, durodoura, enquanto que o intermedidrio,

hipdtese tratada nos autos, agencia eventos em datas

aprazados, espectficas, eventuais (. )". (Denfncia na 749058

Sessio do dia 09/10/2008J

Assim, indispensdvel que tamb6m se facam iuntar aos autos do

processo os contratos de prestaceo de servico assinados entre os reDresentantes das

bandas [ou seus integrantes] com seu enpresA jyg que se

pretende contratar na inexigibilidade em estudo - dando conta de que, nao obstante

garantirem exclusjvidade para as datas dos shows, mant6m vinculos pret6rilo e futuro

com a empresa MARCOS PAULO DO NASCIMENTO EVENTOS - ME'

E a inexigAncia de licitaCao, como ressalta ]ACOBY,6 de cunho

personalissimo, ndo devendo incidir sobre aspectos desvinculados da figura do artista
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(tais como palco, som, iluminagao e outros equipamentos), ou seja, estranho ao objeto

da inexigibilidade.

III. CONCLUSAO

Ante o exposto - desde que observadas as recomendagoes

deste Parecer juridico, bem como os ditames do art 26, da Lei de Licitag6es, e

juntadas aos autos os documentos suso referidos - opinamos no sentido de ser

possivel a contratagao direta dos artistas referidos no processo, atrav€s de sua

representante exclusiva, forte no art. 25, inciso III, do referido diploma legal.

Ressalta-se, ainda, a necessidade de ser auferir a regularidade

da empresa com representagao exclusiva, perante o INSS e o FGTS, bem como demais

6rg5os que a AdministraEao julgar conveniente, colacionando-se ao processo as

respectivas certid6es.

RICUES

Advogada do Municlpio de Jaciara

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1O75 - CEP 7882O-OOO

Fone: (66) 3461-79OO e Fax; (661 3461'7930

laciara, 20 de ro de 2017.
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