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PREFEITURA i'UNICIPAL DE SANTA RITA
coiiilssÃo PERMANENTE OE LTCTTAçÃO

COORDENADORIA JURíOICA

PARECER JURíDICO

Sonto Rito/PB, 22 de iunho de 2022.

PROCESSO ADMTNTSTRATtVO N.. r 83/2022

Assunlo: ContÍoto!õo do show de Fobiono Souto (Empreso: Albeio Mogno Ferreira Romos
42794161415, q ser reolizodo no diq 28 de iunho de 2022, em virlude das Íeslividodes do São

João do PrcÍeiluro Municipol Sqnto Riio, PB.

Ei/IENTA

Dircito Adminialrclivo. Conlrutoiõo do show de Fobiona
Souto (Empreso: AlbeÉo lllogno Fenrirq Romos
42794161415, o ieÍ rcolizodo no dio 28 de lunho ile 2022,
em virlude dos fustividqdes do Sõo Joõo do Prcfclturc
Municipol Sonlo R.ilo, PB. Requiaitoc legoir. Cumprimonto,
Prosseguimenlo.

Trqto-se do Processo Administrotivo n". 183/2A22, destinodo Controtoçõo do show

de Fobiono Souto (Empreso: Alberto Mogno Ferreiro Romos 42794161415, o ser reolizodo no dio

28 de iunho de 2022, em virtude dos festividodes do São João do Prefeituro Municipol Sonto Rito,

PB, do quol se requer onólise iurídico do formolidode do procedimento de lnexigibilidode de no.

o3s/2022.

Até o momento deste porecer, os outos forom regulormente formolizodos e

encontrom-se insfruídos com os seguintes documenlos, no que importo à presente onóliser

N

RETATÓR.IO

o) Monifêstoçõo técnico solicitondo e iustificondo o necessidode do
controloçõoi
b) Termo de referêncio;
c) Autorizoçôo do qutoridode competente poro o oberturo do licifoçõo;
d) Documentoçõo do conlrotodo;
e) Comprovoçõo do quolificoçõo técnico, do hobilitoçõo iurídico, do
reguloridode fiscol e trobqlhisto do controtodoi
Í) Comprovoçõo do copocidode técnico-profissionol do controtqdqi
S) A rozão do escolho do controtqdq e iustificotiyo do preço;



h) Certidões Negotivos de
conlrotqdo;
i) Minuro do controtoi

Reguloridode Fiscol e Trobolhisto do

_t

Após o breve relotório, possemos à onólise do controÍo.
ANÁtIsE

çôo têm por referêncPrefociolmente, ossevere-sê quê o presenle monifeslo

elementos constontes dos oulos do processo odministrolivo em epígrofe.

Em obediênciq o Corto Mogno de 1988. os controtoções públicos devem ser

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

que seio mois vonloioso oo interesse público, respeitondo-se o princípio do impessoolidode, que

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

de I 988 e do Lei n'. 8.óóó/l 993.

Nesse sentido, o reolizoçõo do licitoçõo é, em regro, conditio sine quc, non pqro

o consecuçõo do controioçõo público. Com efeilo, é preciso que o Administroçõo obtenho o proposto

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

Entretonto, excepcionolmenÍe em situoçôes de inviobilidode de competição, o

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

n".8.666/93, outorizondo o Administroçõo Público o reolizoçõo dê controtoçõo direto, sêm licitoçôo.

Pqssondo à onólise iurídico, temos que o Lei n" 8.666/93, que institui normos sobre

Licitoçõo ê Controtos Adm inistrotivos, em seu ort. 25, inciso lll e §l', dispõe o seguinte:

Neslo sendo, o obieto de oprecioçôo deste porecer estó elencodo no inciso lll do

ortigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigível o licitoçõo "poro controtoçõo de profissionol de
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Art.25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode dê competiçõo,
em especiol:
| - Poro oquisiçõo de moteriois, equipomentos, ou gêneros que só possom ser
fornecidos por produtor. empreso ou reprêsenlonre comerciol exclusiyo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçõo de exclusividqde
ser feito otroyés de otêstodo fornecido pelo órgõo de registro do comércio
do locol em que se reolizoriq o licitoçõo ou o obro ou o serviço, pelo Sindicoto,
Federoçõo ou Confederoçõo Potronol, ou, oindo. pelos entidodes
equiYolenlesi
ll - Poro o conlroloçõo de serviços técnicos enumerodos no orf. l3 desto Lei,
de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notório especiolizoçõo,
vedodo o inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoçõo;
lll - poro controtoçõo de profissionol de quolquer selor ortístico, diretomenle
ou qlroyés de ampresório exclusivo, desde que consogrodo pelo críticq
especiolizodo ou pelo opiniõo público.



quolquêr setor ortístico, direlomênle ou otrovés de empresório exclusiyo, desde que consogrodo pelo

crítico especiolizodo ou pelo opiniôo público."

É imporlonte esclorecer, oindo nos hipóteses de inexigibilidode, que o
odminislrodor público nõo esló inteiromênte livre poro o controtoção. É preciso o observôncio de

determinodos requisitos legois ê constiÍucionois, tudo devidomente demonstrodo em processo formol

de inexigibilidode.

À visto disso, poro o controtoçôo de profissionol do selor ortístico é preciso! l)

controto firmodo pelo próprio controtodo ou por meio de empresório exclusivoi ll) consogroçõo do

ortisto pêlo crílico especiolizodo ou pelo opinião público;

Ademois,

mesmo Lei, que ossevero!

é necessário que o controtoçõo observe oindo o disposto no ort.2ó do

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

necessoriomente iustiÍicodos, e o rêlordomenlo previsto no finol do porógrofo

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

outoridode superior. poro rotificoçõo e publicoçõo no imprenso ôficiol, no

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

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

retordomento. preyisto nesle orligo, sêró instruído, no que couber, com os

seguintes elementos:

I - coroclerizoçõo do situoção emergenciol, colomitoso ou de grove e iminente'

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

ll - Rozõo do escolho do fornecedor ou êxecutontei

lll - iustificotivo do preço.

lV - Documento de oprovoçõo dos proietos de pesquiso oos quo

serõo olocodos.

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

imprenso oficiol. do inexigibilidode. do iuslificotivo do escolhq do controtodo e do iustificotivo do

sêu preço, evitondo-se preiuízos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisitos estes

devidomente expostos nos outos do procedimento em telo conforme os documentos iuntodos oos outos,

Destorte, vemos que os condições forom preenchidos no presêntê procedimento

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

conÍrotodo ou por meio de empresório exclusivoi ll- consogroção do ortisto pelo crítico especiolizodo

ou pelo opiniõo público; lll- Rozão do escolho do profissionol do setor ortísticoi lV- Justificorivo de

preço e V- publicidode do controtoçõo.
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Nesse contexto. em reloçõo oo disposto no item ll. é relolivo o qnálise ocerco do

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

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

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

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

e, sendo ossim, o orte o quê se dedico ocobo por Íer prevolêncio sobre o consogroçôo.

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

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

demonstroçõo de controtoçôes pretéritos otroções relêvontes iunto o entes públicos.

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

constontes do processo odministrolivo n". 183 /2022, eis que presente os requisitos outorizodores, em

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

Ante oo exposto, OPINAMOS pelo prosseguimentô do processo odministrotivo n".

1 83 /2022, que dó origem o Controtoçõo por lnexigibilido de n". O35 /2022. No mois, todo o

processo estó de ocordo com os ditomes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmente no ort.

25, |1.

É o porecer; S.M.J.

RY ANDR RIGRAN
Coordenodor rídico

sc A

Foz-se presente do mesmo formo os nuonces inscritos no ort. 27 e seguintes,

relqcionodos à hobilitoçõo do profissionol controtodo.

Portonlo. o controtoçôo por porte do Administroçõo Público do profissionol

ortíslico por lnexigibilidode de Licitoçõo é plenomenle possível, eis que expressomente contido no

inciso Ill do orrigo 25 do tei 8.óóó/93

Possemos à conclusõo. Lrl

.r.'rr- W.Y.r t'coNcrusÃo
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