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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
coiilssÃo PERiTANENTE DE LrCrrAÇÃO

COORDENAOORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

Sonto Rito/PB, 28 de iunho de 2022.

PR.OCESSO ADTyITNTSTRATTVO N.. r 9Ol2022

Assunlo: ContÍotoção do empreso VF Shows Produções LTDA, referente oo show de Vitor
Fernondes, o ser reolizodo no dia (X de iulho de 2022, em vidudê dos feslividsdes do Sõo Joõo

do Prefeiluro Municipol Sonlo R.ilq, PB.

E'\iIENTA

Diraito Adminietrolivo. Conholoçõo do empreso VF Shows
Produgões [TDA, rafercnte oo show de Vitor Fernandes, o
ser eolizqdo no dio O4 de iulho de 2022, em virlude das
festividodas do São Joõo do Prefeituro âllunicipol Sonto Rito,
PB, Requisitos legoie, Cumprim6nlo. Prossêguimenlo.

RETATÓR.IO

Trotq-sê do Processo Administrotivo n". l9Q/2O22, destinodo Controtoção do

empreso VF Shows Produções LTDA. referente oo show de Viror Fernondes, o ser reolizodo no dio 04

de iulho de 2022, em virtude dos feslividodes do Sõo Joõo do Prefeituro Municipol Sonto Rito, PB,

do quol se requer onálise iurídico do formolidode do procedimento de lnexigibilidode de no.

o37 /2022.

Alé o momento deste porecer, os oulos forom regulormente formolizodos e

o) MoniÍestoçôo técnico solicitondo e iuíiíicondo o necessidode do
controtoçôo;
b) Têrmo de referêncio;
c) Autorizoção do outoridode compelenle poro o oberturo do licitoçõo;
d) Documentoção do controtodo;
e) Comprovoçõo do quolificoçõo técnico, do hobilitoção iurídico, do
reguloridode fiscql e trobqlhistq do controtodo;
f) Comprovoção do copocidode técnico-profissionol do conlrolodoi
S) A rozõo do escolho dq conlrotodo e iustificotivq do preço;
h) Certidões Negotivos de Reguloridode Fiscol e Trobolhisto do
controtodoi
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encontrom-se instruídos com os seguintes documenlos, no que importo à presenle onólise:
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i) Minuto do controtoi

Após o breve relotório, possemos à onólise do controto.
ANÁtISE

Ê)t

Prefociolmente, osseyere-se que o presente monifestoçõo tem por referêncio os

elementos constqntes dos outos do processo odministrotivo em epÍgrofe.

Em obediêncio o Corto Mogno de 1988, os controtoções públicos devem ser

precedidos do reolizoção de certome licitorório, cumprindo oo odministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vontqioso oo intêrêsse público, respeitondo-sê o princípio do impessoolidode, que

regulo o porticipoçõo dos licitontes, nos termos do ortigo 37, inciso XXl, do Constituiçôo do Repúblico

de 1988 e do Lei n'. 8.ôóó/1993.

Nesse senÍido, o reolizoçõo do licitoçõo é, em regro, conditio sine quo non poro

o consecuçõo do controtoçõo público. Com efeito, é preciso que o Adminislroçõo obtenho o proposto

mois vontoioso oo interesse público e, oindo, concedo o todos os interessodos iguoldode de condições.

Entretonto, excepcionolmente em situoções de inviobilidode dê competiçôo, o

próprio lei estobelece hipóteses de inexigibilidode de licitoção, conforme preceituo o ort. 25 do lei

n'.8.666/93, oulorizondo o Administroçõo Público o reolizoção de controtoção dirêto, sem licitoçõo.

ArÍ.25. É inexigÍvel o licitoçõo quondo houver inviobilidode de competiçôo,
em especiol:
| - Poro oquisiçõo de moteriois, equipomentosr ou gêneros que só possom ser
fornecidos por produlor, emprêso ou represenlonte comerciol exclusivo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividode
sêr feito otroyés de qtestodo fornecido pelo órgõo de registro do comércio
do locol em que se reolizorio o licitoçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,
Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou, oindo, pelos entidodes
equivolentes;
ll - Poro o contrqtoçõo de serviços técnicos enumerodos no qrl. l3 de*o Lei,
de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notóriq especiolizoçõo,
vedodo o inexigibilidode poro seryiços de publicidode e divulgoçõo;
lll - poro conlrologõo de profissionol de quolquer selor orlíslico, direlomenle
ou olrovós de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo crítico
especiolizodo ou pelo opiniõo público,

Nesto sendo, o obieto de oprecioçõo dêste porecer estó elencodo no inciso lll do

ortigo suprocitodo. o quol dispõe ser inexigível o licitoçôo "poro controloçõo de profissionol de

quolquer setor ortístico. diretomênte ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo

crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."
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Possondo à onólise iurídico. Íemos que o Lei n" 8.óôó/93, que institui normos sobre

Licitoçõo e Controtos AdministroÍivos, em seu ort. 25, inciso lll e §'l', dispõe o seguinÍe:
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É importonte esclorecer. oindo nos hipóteses de inexigibilidode, que o
odministrodor público nõo estó intêiromente livre poro o controtoçõo. É preciso o observôncio de

determinodos requisiios legois e constitucionois, tudo devidomenle demonstrodo em processo formol

de inexigibilidode.

qrtislo pelo crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público;

Ademois, é necessório que o conlrotoçõo observe oindo o disposto no

mesmo Lei. que osseYero:

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2" e 4o do ort, 17 e no inciso lll e

seguintes do ort. 24, os situoçõês de inexigibilidode reÍeridos no ort. 25,

necessoriomente iuíificodos, e o retordomento preyisto no finol do porógrofo

único do ort.8" destq Lei deverõo ser comunicodos, dêntro dê 3 (três) diqs, à

outoridodê superior. poro rotificoçõo e publicoçõo no imprenso oficiol, no

prozo de 5 (cinco) dios. como condiçõo poro o eficócio dos otos.

Porógrofo único. O processo de dispenso, de inexigibilidode ou de

rêlordomento, previsto nesÍe ortigo, seró instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

| - corocterizoçôo do situoçõo emergenciol, colomitoso ou de grove e iminente

risco à seguronço público que iusliÍique o dispenso, quondo for o coso;

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou executontei

lll - justificolivo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proielos de pesquiso oos quois os bens

serõo olocodos.

Com efeito, olém dos requisitos do ort. 25, é imprescindível o publicoçõo, no

imprenso oficiol, do inexigibilidode, do iustificotivo do escolho do conlrolodo e do iustificotivo do

seu Preço, evitondo-se preiuÍzos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisilos estes

devidqmente expostos nos oulos do procedimento em ielo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destorle, vemôs que os condições forom preenchidos no presenle procedimento

odministrotivo poro o formolizoçõo do controto em telo, quois seiom, l-controto firmodo pelo próprio

controtodo ou por meio de empresório exclusivoi ll- consogroçõo do ortisto pelo crítico especiolizodo

ou pelo opiniõo público; lll- Rozôo do escolho do profissionol do setor ortístico; lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.

Nesse contexto, em reloçõo oo disposto no item ll, é relqtivo o onólise ocerco do

consogroçõo do ortisto, umo vez que o consogroção é fotor de exiremo relotividode e yorio no
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À visto disso, poro o controtoção de profissionol do setor ortístico é preciso: l)

controto firmodo pelo próprio conirotodo ou por meio de empresório exclusivoi ll) consogroção áo "
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têmpo e no espoço. Pode um ortisÍo ser reconhecido, por exemplo, openos êm certos locois. ou por

determinodo público ou críticos especiolizodos. Nêm por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

controtoçõo. A nosso sentir, quis o legislodor prestigior o figuro do orlislo e de seu tolento pessool,

e, sendo ossim, o orte o que se dedico ocobo por Íer prevolêncio sobre o consogroção.

Com efeito, o consogroçõo do qrtisto, oindo que notório, foi devidomente

comprovodo nos oulos do processo de inexigibilidode, medionÍe o iuntodo de noliciórios de iornois,

demonstroçõo de controtoções pretéritos otroções relevontes iunÍo o êntes públicos.

Deslo formo, temos umo outorizoçõo legol poro o controtoçõo dos serviços

constonles do processo odminisÍrotivo n". 190/2022, êis quê presente os requisitos outorizodorês, êm

especiol por se trotor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows,

Foz-se presenle do mesmo formo os nuonces inscrilos no on. 27 e seguintes,

relocionodos à hobililoçõo do profissionol controtodo.

PortonÍo, o controloçõo por porre do Administroçõo Público do profissionol

ortístico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possÍyel, eis que expressomente contido no

Possemos à conclusõo.
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Ante oo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimenÍô do processo odministrqtivo n".

19O/2O22, que dó origem o Controtoçõo por Inexigibilido de n". O37 /2022. No mois, todo o

""- procêsso estó de ocordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.óó6/93, especiolmente no ort.

25, |1.

I
Coordenodor rídico

RA ER ANDREONN RIGUES STA
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É o porecer; S.lÂ.J.
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