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PREFEITURA MUNICIPAL OE SANTA RITA
COMISSÃO PERTiANENTE DE.LICITAçÃO

COORDENADORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

Sonro Riro/PB,2l de iunho de 2022.

PROCESSO ADTYITN|STRATIVO N". t 8r /2022

Assunlo: Contrctlgão do show de teroell Muniz (Emprcso: !M Produções e Eventos LTDA), o ser
reqtizodo no dio 25 de iunho de 2022, em virlude dos festividodes do 5õo João do Prefeituro
Municipol Sonto Rilo, P8.
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Direilo Adminielrotivo. ContÍlloçõo do show de lsrcell
Ílluniz (Empreso: I*l Produçôes e Eventos ITDA), a ser
rsolizodo no dio 25 de iunho ile 2O22, em viràrde dqs
feetividoder do Sõo Joôo do Prcfeitsrc íIlunicipol §anto Rita,
PB. Requieitos legcie. Cumprimonlo. Prossoguimerúo.

RETATóRIO

Troto-se do Processo Administrotivo n".l8l /2022, destinodo Controtqçõo do show

de lsroell Muniz (Empreso: IM Produçôes e Eyentos LTDA), o ser reolizodo no dio 25 de iunho de 2022,

em virtude dos festividodes do sõo Joõo do Prefeituro Municipol Sonto Rito, pB, do quol se requer

onólise iurídico do formolidode do procedimenro de lnexigibilidode de n". O33 /2022.

Até o momênto desle porecer, os oulos forom regulormente formolizodos e

encôntrom-se instruídos com os seguinles documenlos, no que importo à presente onólise:

o) Monifestoçõo Íécnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controtoçõoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçõo do outoridode competênte poro o obêrturo do licitoçõo;
d) Documentoçõo do controtodoi
e) Comprovoçôo do quolificoçõo técnico. do hobiliroçõo iurídico, do
reguloridode fiscol e trobolhisto do controtodoi
f) Comprovoçõo do copocidode técnico-proflssionol do controtodo;
S) A rozõo do escolho dq controtodo e iustificotiyo do preço;
h) Certidões Negotiyos de Reguloridode Fiscol ê Trobolhisro do
controtodo;
i) Minuto do controto;
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Após o breve reloÍório. possemos à onólise do controto.
g
't

ANÁtISE

J
Prefociolmente, osseyere-se que o presenle monifesloçõo lem poÍ referênci oos

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

precedidos do reolizoçõo de certome licitotório, cumprindo oo odministrqdor o escolho do ovenço

que seio mois vontoioso oo interesse público, respeitondo-se o princÍpio do impessoolidode, que

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

de I988 e do Lei n'. 8.óóó/1993.

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

o consecuçõo do controloçõo público. Com efeito, é preciso que o Adminislroçõo oblenho o proposto

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

Entretonto, excepcionolmente em situoções de inviobilidode de compeÍiçõo, o

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

n".8.666/93, outorizondo o Administroçõo Público o reolizoçõo de controtoçõo direto, sem licitoçõo.

Possondo à onólise iurídico, temos que o Lei n" 8.66ô/93, que institui normos sobre

Iiciroção e Controtos Administrotivos, êm seu ort. 25. inciso lll e §l ", dispõe o seguinte:

Art.25. E inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode de compêtiçõo.

em especiol:

I - Poro oquisiçõo de moteriois, equipomentos, ou gêneros que só possom ser

fornecidos por produtor, empresq ou representonte comerciql exclusivo,

vedodo o preferêncio de morco, deyendo q comprovoçõo de exclusividode

ser feilo otrovés de oleslodo fornecido pelo órgõo dê 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

equivolentesi

ll - Poro o controtoçõo de serviços lécnicos enumerodos no ort. l3 desto Lei,

de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notório especiolizoçõo,

yedodo o inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoç6o;

lll - poro conlroloçõo de profissionol de quolquer selor ortístico, diretcmenle

ou qlrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo crítico

especiolizcdo ou pelo opiniõo público.
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elemenlos constontes dos outos do processo odministrotivo em epígrofe.



Nesto sendo, o obielo de oprecioçõo dêste porecêÍ esló elencodo no inciso lll do

ortigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigível o licitoçõo "poro conlrotoçõo de profissionol de

quolguer setor ortístico, direlomente ou otrovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo

crílico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

E importonte esclorecer, oindo nos hipóteses de inexigibilidode, que o

odministrodor público nôo eslá iniêiromente livre poro o controtoçõo. É preciso o observôncio de

determinodos requisilos legois e constitucionois, tudo devidomente demonstrqdo em procestôlfàimol "'

Ide inex ig ibilid o d e.

A visto disso, poro o controloçõo de p

controto firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de

ortisto pelo crílico especiolizodo ou pelo opiniõo público;

rofissionol do seior orlístico é

empresório exclusivo; ll) consog

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

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2" e 4o do ort. l7 e no inciso lll e

seguinles do oÍ1. 21, os siiuoçõês de inexigibilidode rcferidos no orl. 25,

necessoriomenle iustificodos, e o retordomento previsto no finol do porógrofo

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

outoridode 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

retordomenio, preyisto neste ortigo, seró instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

| - corocterizoçõo do situoçõo emergenciol, colomlloso ou dê grove e iminente

risco à seguronço público que luslifique o dispenso. quondo for o coso;

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou exe€ulonte;

lll - iustificotivo do preço.

lV - Documênlo de oprovoçõo dos proietos de pesquiso oos quois os bens

serõo olocodos.

Ademois,

mêsmo Lei, que ossevero:

Com efeito, qlém dos requisitos do ort. 25, é imprescindível o publicoção, no

imprenso oficiol, do inexigibilidode, do iustificotivo do escolho do conlrotodo e do iustificoÍivo do

sêu preço, êvitondo-se preiuízos oo erório em rozôo de superfoturomêntos, requisitos estes

devidomenle expostos nos outos do procedimento em telo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destorle, vemos que os condições forom preenchidos no presente procedimento

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

controtodo ou por meio de empresório exclusivoi ll- consogroção do ortisto pelo crítico especiolizodo
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ou pelo opiniõo público; lll- Rozõo do escolho do profissionol do sêtor ortísticoi lV- Justificotivo de

preço e V- publicidode do conlrotoçõo.

Nessê contexto, êm reloção oo disposto no item ll, é relotivo o onólise ocerco do

consogroção do ortisto, umo vez que o consogroçõo é fotor de extremo relolividode e vorio no

lempo e no êspoço. Pode um ortisto ser reconhecido. por exemplo, openos em certos locois, ou por

deierminodo público ou críticos especiolizodos, Nem por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

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

e, sendo ossim, o orte o que se dedico ocobo por têr preyolêncio sobre o consogroção.

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

comprovodo nos outos do processo de inexigibilidode, medionte o [untodo de noticiórios de iornois,

demonsiroçõo de conÍrotoçôes pretérilos olroções relevqntes iunto o entes públicos.

Desto formo, temos umo oulorizoçõo legol poro o conlroloção dos serviços

constonles do processo odministrotivo n". 181 /2022, eis que presente os requisitos outorizodores, em

especiol por se trolor de profissionol de renome locol e reconhecido por seus shows.

Foz-se presênte do mesmo formo os nuonces inscritos no orl. 27 e seguintes,

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodo.

Portontô, q conlrotoçõo por porlê do Administroçôo Público do profissionol

ortístico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomente possível, eis que expressomentê contido no

inciso lll do ortigo 25 do Lei 8.óóó/93. .rlr lt Ix
Possemos à conclusõo.

coNcrusÃo

Anlê oo êxposto, OPINAMOS pelo prosseguimento do processo odministrotivo no.

181 /2022, que dó origem o Controtoçõo por lnexigibilido de n". O33/2Q22. No mois, todo o

Processo estó de qcordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.ôóó/93, especiolmente no ort.

25, il.
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YA DRE ODR UE
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RAN I

Coordenod Jurídico

COSTA

É o porecer; S.M.J.


