
ESTADO DE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA MUNICIPAL OE ADMINISTRACAO E FINANEAS

SFiOR DF LIC

MEMORANDO N." O05/20I8 _ CPL
Jaciara-MT, 24 dc janciro de 2018.

DE: COMISSAO PEITMANENTE DE LICITAqAO

PARA: ASSISSORIA.IURiDICA

Senhor(a) Asscssor(a) Juridico(a)'

Dstamos cncaminhando a Vossa Exccl€ncia o Oficio n."

85412017, dalado de 19/1212015 e documentos anexoi expedido pcla Secretfuia Municipal

de EducaQdo, Cultura, Desporto e Laz€t, Sra. Benedita Neire Almcida de Magalhdes.

Ao snseio, solicitamos os bons olicios dessa Assessoria

Juridica. no scnticlo dc emitir PARFICER JIJRiDICO a rcspcito da "Contrataqeo dr
empresa ADOIIE EVEN'I OS LTDA - ME' CNPJ: 12.317.87210001-52' para rcalizaqio
dc Show Artistico Gospcl na cidadc de .laciara/MT, no dia 14 de feverciro dc 20lll,
scndo 0l apresentaqio com o cantor DAVI SACE& ao vakrr gkrbal dc R$ 45.00{}'0{)

(Quarcnta e cinco mil reais)" scndo a empresa a reprcsentante exclusiva dos anisus

mcncionados.

fazemos prcsgnle nossos

Sem majs, no aguardo dc um parccer com urgcncla,

crmentos e subscrevcmo-nos.

TIAGO RODIIIGO ZENKNIiIt
Presidente da Comissio Pcrmancnte de Licit{9f,o

Av. Antonio Felreira Sobrinho, 1O75 - CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461'7930
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PARECER JURIDICO

pRocEsso ADMtNtsTMTrvo N! 386/2018

TNEXTGENCTA DE LICITAqAO Ne 001/2018

r. oBlETo.

Cuida-se de Procedimento Administrativo insiaurado pelo

Departamento de Licilagdes com vistas e contratageo direta da "Contratagao da

empresa ADORE EVENTOS LTDA - ME, CNPIr l2'377.872/O0Ol'52' para

realizaqao de Show Artistico Gospel na cidade de Jaciara/MT, no dia 14 de

fevereiro de 2018, sendo 01 apresentafeo com o cantor DAVI SACE& ao valor

global de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)", nos termos do offcio na

038/2018, subscrito pelo Exmo Sr. Adnan Alli Ahmad, Secret6rio Municipal de

Educaqao, Cultura, Desporto e Lazer,

Segundo informam os documentos encaminhados a esta

Assessoria Juridica, o valor global orgado pela prestagao dos servigos totalizada o

montante de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais) para uma apresentaqao no dia

14 de fevereiro de 2018, conforme programa9eo do evento em anexo.

E a sintese do que nos cumpria relatat passaremos a analisar o

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

ordenamento juridico vigente.

II. FUNDAMENTA9AO IURiDICA: QUANTO A INEXIGIBILIDADE EM SI MESMA.

Primq facie, lembramos ao Prefeito Municipal que, ante a

disposigao do art. 2! , caput, da Lei ne 8.666/93, via de regra todas as contratagoes

priblicas devem ser precedidas do devido processo licitat6rio, premissa que visa
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festeiar os principios da ampla concorr€ncia e da proposta mais vantajosa para a

Administragao Pf blica.

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

ocorrer em casos riltimos, quando j6 nao socorrem outras possibilidades i
Administraqao ou quando neo se mostrar plausivel a realizagao de um processo

licitat6rio para a consecugao do objeto que interesse ao ente publico. Por conta disso

tais exceg6es foram expressamente elencadas na Lei de Licitag6es ao longo de seus

artigos 24 e 25 (dispensas e casos de inexigibilidade)

Assim, para que se conclua pela neo realizagao de processo

licitat6rio, mister oue o caso concreto se enouadre nas dlsDosig6es legais das

Dito isto, a anelise perfunct6ria do presente caso nos indica

quc a natureza do obieto contratado nio cnseja quaisquer das dispensas elencadas no

art. 24, inciso ll, da Lei ne 8.666/93, haia visla ultrapassar o teto de R$ 8.000,00 [oito

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

tipificados no referido artigo.

Restaria, enEo, a hip6tese de inexigibilidade de processo

licitat6rio fundada no art,25, da Lei de Licitag6es, especialmente em scu inciso II, a

saber:

"ArL 25. E inexiglvel q licitugao quando houver inviabilidade de

competigdo, em especial:

(...)
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III - poru controtugAo de proftssional de quolquer setor

qrtistico, diretamente ou sggrls-dgjmp&sfuigsxclyrirg
desde que consagmdo pela critica especializada ou pelo

opinido prtb ca."

Tal hip6tese de contrata9ao direta contemplada pelo legislador

ordinerio constitui tema que exige aprofundado estudo a fim de aferir se o

procedimento a ser adotado pelo Administrador Piblico nao implicar6 em ato ilegal,

nos termos ii mencionados.

Pois bem,

O artigo transcrito no antepenliltimo parAgrafo cuida das

situacOes fiticas em que nao 6 exigivel da Administragao Priblica um processo

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

contratacao de Drofissionais do setor artistico.

Nas ligoes de fusten Filhol "a otividade art[siticq consiste em

umo emanacao direta dq personolidqde e da criatividade humsna. Nessa medido,6

i mpossivel verilicar-se identidade de atuo96es"

E destacai

"Nesses cqsos, torno-se invidvel o selecdo atrqv4s de liciturAo' eis

que n1o haverd criterio obietivo de julgomento Serd impossivel

identilicar um Angulo nico e determinado paro diferenciar as

Av. Antonio Ferreira Sobrinho, lO75 - CEP 7882O-OO0

Fones (66) 3461-79oo e Fax: (66) 3461-7930

m



ESTADO OE MATO GROSSO

GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETANIA MUNIC'PAL DE ADMINISTffACAO E 

'INANCAS
coNsTFumoo rjlia NovA lrrsToRrA

diferentes performqnces artisticos. Dqi q caracterizagAo do

inviabil idu de de co mpe tifi 0".

No entendimento d0 citado doutrinador, 6 a quaLidadc

artistica do contratado [seus atributos pessoais, vale dizer) que leva a Administraqao

a escolhe-lo, haja vista a impossibilidade de se encontrar em outro artista etrjbutos

idCnticos.

Desta feita, ao menos em tese, temos que a contrata9ao

pretendida pelo Prefejto Municipal enquadra-se nos casos dc inexiSlbilidade suso

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

comparaq6es, dada a natureza personalissima.

Entretanto, cumpre-nos ressaltar que a conclusao pela

inexigibilidade compete ao Administrador, segundo seus critdrios de convicaeo,

e deve ser segura, ante o risco de incorrer"se nas sang6es jd referidas hi poucas

linhas,

Tal obscrvagao se faz necessiria sobretuclo quando a iei, pxra

se caracterizar a hip6tese do aft 25, inciso lll, da Lei de Licitag6es, exige a

consagragao dos artistas pela criLica ou pela opiniao pUblica.

E a analise de tajs atributos, essenciais i inexigibilidade em

comento, devc scr exercida pcla Administraqeo antes da efetivaqao do contrato, com
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vistas a iulgar se os potcnciais interessados correspondem a exigCncia legal jA

refcrida.

Al6m disso, devem scr iuntados aos autos os elementos

comprobat6rios acerca da consagracio da banda no processo de incxigibilidade. Nesta

seara,lorge Ulisscs Jacoby Fernandes nos da importante contribuigao:

"f 6bvio que ndo se pretende que o agente fogo juntar centenas

de recortes de iornal, por exemplo, sobre o artista, mos q!9

nlmero de discos grova.los. de obras de arte imoortontes

referqncia o dois ou tes famosos eventos".

Ainda sobrc a avaliagao acerca de serem, ou nao, os artistas

consagrados pela opinieo piblica, o nobre desembargador los€ oeraldo Antdnio, do

Tribunal de Justiga do Rio de laneiro, faz um importante parentese que merecc

citagAo, dada a contribuigao que nos fornece:

"Oro, a contramgAo de artistqs nAo pode ser nivelodo a uma

nercadoria, poslo quc comPofta nAo s6 uma valoragAo tubietivo

mos tomhdm culturol, levando-se em conto o lugor e os seus

ItobiLontes.

Evidentemente, em se tratando de evento realizodo em um

pequeno nunicipio, cujo porte territorial e populacional nAo

ensejarqm contratqr artistas nacionais ou internacionois

consugradas na midia,

bem mais modestq. a fuz do orinciDio da razoabilidade"
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[tais como palco, som, ilunlinagao e outros equipamentos), ou seja, estranho ao objeto

da incxieibilidade.

III. CONCLUSAO

Ante o exposto - desde que obseryadas as recomendatdcs

deste Parecer luridico, bem como os ditames do a*, 26, da Lei de Licitatdcs, e

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

possivel a contratagao direta dos artistas referidos no processo, atrav6s de sua

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

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

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

6rgeos que a Administratao julgar conveniente, colacionando'se ao processo as

respectivas certidOes.

Advogada do Municipio de laclara
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