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PREFEITURA II,IUNICIPAL DE SANTA RITA
coMtssÃo PERMANENTE oE LtctrAÇÃo

cooRDENADoRta .luníorcl

PAREcER runíorco

Sonto Rito/PB, 29 de iunho de 2022.

PROCESSO ADTtiITNTSTRAT|VO N.. t 94 12022

Assunlo: Controloçõo do empreso Mori Fernondez Evênlos e Produções LTDA, referenle oo show
de "Mori Fernondez", q ser reolizodo no diq Ol de lulho de 2O22, em virtude dos festividodes do
São João do Prefeituro Municipol Sonto Rito, PB.

ETt,IENTA

Dircllo Adminiclralivo. Contrototão dc empreso Mori
Femondez Eyenlos e Produções LTDA, reÍelenle oo show de
"Illari Fernondez", o ser reolizado no dic Ol de julho de
2022, em viÉude dcs festividcdês do 5õo João da Pre$eitsra
íUlunicipol §onts Rito, PB. Requisitos legais. Cumprimento.
Prosseguimento.

RETATóRIO

Troto-se do Processo Administroiivo n'. 194/2022, destínodo Controtoçõo do

empreso Mori Fernondez Evenros e Produções LTDA, referente qo show de "Mori Fernondez", o ser

reolizodo no dio 0l de iulho de 2022, em virtude dos fesÍividodes do Sõo ioõo do Prefeituro

Municipol Sonto Rito. PB, do quol se requêr onálise iurídico do formolidode do procedimento de

lnexigibilidode de n". O38 /2022.

Até o momênto deste porecer, os ouÍos forom regulormente formolizodos

encôntrom-se instruídos com os seguintes documentos, no que importo à presente onólise:

o) Monifeíoçõo técnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controtoçôoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçõo dq outoridode competente poro o obêrturo do licitoçõo;
d) Documentqçõo do contrqtqdoi
e) Comprovoçõo do quolificoçõo récnico, do hobilitoçõo iurídico. do
reguloridode fiscol ê trobqlhisto do conirqtodoi
f) Comprovoção do copocidode técnico-proíissionol do controlodo,
S) A rqzõo dq escolho do controtodo e iuslificotivo do preço;
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Reguloridode Fiscol e Trobolhisto doh) Certidões Negotiyos de
controlodoi
i) Minuto do controto;

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

IANÁtISE

Prefociolmente, ossevere-se que o presenÍe monifestoçõo lem por refe

elementos constontês dos outos do processo odministrolivo em epígrofe.

Nessê sêntido, o reolizoção do licitoçõo é, em regro, conditio sine quo non porq

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

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

Entretonto, excepcionolmente em situoçõês de inviobilidode de competiçõo, o

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

n".8.666/93, outorizondo o Administroçõo Públicq o reolizoçõo dê controtoçõo direto, sem licitoçôo.

Possondo à onólise iurídico,lêmos que o Lei n" 8.óóó/93, que institui normos sobre

Licitoçõo e Controtos Administrotivos, êm seu ort. 25, inciso lll e §l', dispõe o seguinter

Arl, 25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode de comperiçõo.
em especiol:
l- Poro oquisiçõo de moteriois, equipomenfos, ou gêneros que só possom ser
Íornecidos por produtor, empreso ou representonte comerciol exclusivo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividode
ser feito otroyés de otestqdo fornecido pelo órgôo de regislro do comércio
do locql em que se reolizorio o licitqçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,
Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou. oindo, pelos entidodes
êquiYolentesi
ll - Poro o controtoçõo de serviços técnicos enumêrodos no ort. l3 desto Lei,
de noturezo singulor. com profissionois ou empresos de notório êspeciolizoçõo,
yedodo o inexigibilidode poro serviços de prrblicidode e divulgoçõo;
lll - poro conlrotoção de profissionol de quolquer seloÍ oííslico, dirôiomenle
ou olrovés de empresório exclusivo, dasde que consogrodo pelo crítico
especiolizodo ou pelo opiniõo público.

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

oriigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigível o licitoçõo "poro controtoçõo de profissionol de
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Em obediêncio o Corto Mogno de 1988. os controtqções públicos devem ser

precedidos do reolizoçõo de certome liciÍotório, cumprindo oo qdministrodor o escolho do ovenço

que seio mois vontoioso oo intêresse público, respeitondo-se o princípio do impessoolidode, que

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

de 1988 e do Lei n". 8.óóó/1993.
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quolquer setor orlístico, diretomente ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consog :o .li,
crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."
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É importonte esclorecer, oindo nqs hipóteses de inexigibilidod

odministrodor público nõo estó inteiromente livre poro o controroçôo. É preciso o obse c
determinod os requisitos legois e conslitucionois, tudo devidomente demonslrodo em processo formol

À visto disso, poro o controtoção de profissionol do setor ortÍstico é preciso: l)

controlo firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de empresório exclusivo; ll) consogroçõo do

orÍisto pelo crílico êspeciolizodo ou pelo opinião público;

UE

Ademois,

mesmo Lei, que ossevero:

é necessório que o controtqçõo observe oindo o disposto no ort. 2ó do

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2'e 4" do ort. 17 e no inciso lll e
sêguinles do ort. 24, os siluoções de inexigibilidode referidos no ort. 25,

necessoriomente iustificodos. e o relordomento previsto no finol do porógrofo

único do orl.8'desto Lei deverõo ser comunicodos. dentro de 3 (lrês) dios, à

ouloridode superior, poro rolificoçõo 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

rerordomento. preyisto neste ortigo, seró inslruído, no que couber, com os

seguintês elementos:

| - corocterizoçõo do siluoçõo emergenciol, colomiloso ou de groye ê iminente

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

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou executontê;

lll - iustificotiYo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proietos 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 controÍodo e do iustificotivo do

seu preço, evitondo-se preiuízos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisitos êstes

devidomente expostos nos ouÍos do procedimento em Íelo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destorte, vemos que os condições forom preenchidos no pÍesênte procedimento

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

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

ou pelo opiniõo público; lll- Rozão do escolho do profissionol do selor ortÍstico; lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.

F

de inexigibilidode.
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Nesse contexto, em reloçõo oo disposto no item ll, é relotivo o onólise ocercq do

consogroçõo do ortisto, umo vez que o consogroçõo é Íotor de extremo relotividode e vorio no

tempo e no espoço. Pode um orlisto ser reconhecido. por exemplo, openos em certos locois, ou por

determinodo público ou críÍicos especiolizodos. Nem por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

controtoção. A nosso sentir. quis o legislodor prestigior o figuro do orlisto e dê sêu tolento pessool,

e, sendo ossim, o orte o que sê dedico ocobo por ter prêyolêncio sobre o consogroçõo.

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

comprovodo nos outos do processo de inexigibilidode, medionle o iuntodo de noticiórios de iornois,

demonstroçõo de controloções pretéritos otroções relevontes iunto o entes públicos.

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

constontes do processo odministÍotivo n".194/2022, eis que prêsênte os requisitos outorizodores, em

_,. especiol por se trqlor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows.

Foz-se presente do mesmo formo os nuonces inscrilos no crl. 27 e seguintes,

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodô.

Portonto, o controtoçõo por porte do Administroçõo Público do profissionol

ortíslico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possível, eis que expressomênte contido no

inciso lll do ortigo 25 do Lei 8.óóó/93.
".te
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Possemos à conclusõo.

RY ANDREO o

coNcrusÃo

Ante oo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimenlo do processo odministroÍivo n".

194/2022, que dó origem o ContÍoÍoção por lnexigibilido de n". O38 /2022. No mois, rodo o
processo estó de ocordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmente no ort,

25, ilt.

É o porecer;
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