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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COORDENADORIA JURÍDICA

PARECER JURIDICO

Sonto Rito/PB, 09 de iunho de 2022.

PROCESSO ADr\nINTSTRATTVO N". t 27 I 2022

Assunlo: Conlroloção do empreso A N PRODUçÕES, referenle oo show de Joyce Toynó poro

Trodicional Feslo de Sõo Joôo no Município Sonta Rif r, PB.

EIl/IENTA

Direilo Adminislrulivo. Conlroloção do empresc A N

PRODUçÕES, ÍêÍeÍenlê oo show de Joyce Toynó porc
Trodicicnql Feslo de São Joõo no MunicÍpio Scnlo Rila, PB.

Requisi:os )egois. Cumpdmenlo. P.ôsseguimênlo.

Troto-se do Processo Adrninistrotivc n". 127 /2022, destinodo à Controtoção do

empresq A N PRODUçÕES, referenle oo show de Joyce Toynó poro Trodicionol Festo de Sõo Joõo

no Município Sonto Rito, PB, do quol se rêquer onólise iurídico do formolidode do procedimento de

lnexigibilidode de n". O2l /2022.

Até o momenlo deste porecêr, os qutos forom regulormente formolizodos e

enconlrom-se instruídos com os seguinles documenlos, no quê imporlo à presenle onólise:

o) Monifêstoçôo técnico solicitondo e iustificondo o neccssidode do
controtoçõoi

b) Termo de reÍerêncio;

c) Autorizoçõo do outoridode compêtente poro o oberturo do licitoçõo;

d) Documentoçôo do controtodoi

e) Comprovoçõo do quolificoçõo técnico, do hobilitoçõo iurídico, do
reguloridode fi:col e trobolhisto do conirotodoi

f) Comprovoçõo do copocidode fécnico-profissionol do controtodo;

S) A rozõo do escolhq do controtodo e justiÍicotivo do preço;

h) Cerridõês Negotivos de Reguloridode Fiscol e Trobolhiío do
controtodoi

RETATóR.IO
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i) Minuto do controto;

Após o breve relotório, possemos à onólise do controto.

ANÁt§E

Prefociolmente, ossevere-se que o presente monifesloçõo têm poÍ referêncio os

elemenios constonles dos outos do processo odminislrotivo em epígrofe.

Entretonto, excepcionolmente em situoções de inviobilidqde 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 Público o reolizoçõo de conirotoçõo direto, sem licitoçõo.

Possondo à onólise iurídico, temos que o lei n'8.óóó/93, que institui normos sobre

Licitoçôo e Controlos Administroiivos, em seu ort. 25, inciso lll e §1', dispóe o seguinte:

Aí1. 25. É inexigível o licitoçõo quondo houver inviobilidode de competiçõo,
em especiol:
| - Poro oquisiçôo de moteÍiois, equipomenios, ou gêneros que só possom ser
fornecidos poÍ produlor, empreso ou representonte comerciol exclusivo,
vedodo o preferêncio de morco, devendo o comprovoçôo de exclusividode
ser feito otrovés de otêstodo 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
equivolentes;
ll - Poro o controtoçõo de serviços técnicos enumêrodos no ort. l3 desto Lei.
de noturezo singulor, com profissionois ou empresos de notório especiolizoçõo,
vedodq o inexigibilidode poro serviços de publicidode e divulgoçõo;
lll - poro controtoçõo de profissionol de quolquer selor odístiGo, diíGlomcnlc
ou olÍovés de empresório exclusivo, desde que consogrodo pelo crÍlico
especiolizodo ou pelo opinião público.

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

ortigo suprocitodo, o quol dispõe ser inexigivel o licitoçôo "poro controtoçõo de profissionol de
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Em obediêncio o Corlo Mogno de 1988, os conirotoções públicos devem ser

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

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

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

de 1988 e do Lei n'.8.6ô6/1993.

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

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

mois vontoioso oo interêsse público e, oindo, concedo o todos os interessodos iguoldode de condições.
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quolquer setor oriístico, diretomente ou otrovés de empresário exclusivo, desde que consog pelo' c;rr.
crítico especiolizodo ou pelo opiniõo público."

É importonte escloÍecer, oindo nqs hipóteses de inexigibilido qUê

odministrodor público nõo esiá inleiromente livre poro o controioçõo. É preciso o obsêry ,e'J
determinodos requisilos legois e consiitucionois, ludo devidomente demonstrodo êm processo formol

de inexigibilidode.

A visto disso, poro o controtoçôo de profissionol do setor ortístico é precisor l)

conlroto firmodo pelo própriô contrqtodo ou por meio de empresório exclusivo; ll) consogroção do

ortisto pelo crílico especiolizodo ou pelo opiniõo público;

Ademois, é necessório que o controtoçôo observe oindo o disposlo no ort. 2ó do

mêsmo Lei, que osseveror

Art.2ó. As dispensos previstos nos §§ 2'e 4o do ort. 17 e no inciso lll e
sêguintes do ort. 24, os situoções de inexigibilidode referidos no drt. 25,
necessoriomenle iustificodos, e o retordomênto preyisto no finol do porógroÍo
único do ort. 8'desro Lei deverôo ser comunicodos, deniro de 3 (rrês) dios. à
outoridode superior, poro rotificoçõo e publicoçõo no imprenso oficiol, no
prozo de 5 (cinco) dios, como condiçõo poro o eficócio dos otos.
PorógroÍo único. O processo de dispenso, de inexlgibilidode ou de
retordqmênto, previ:to neste ortigo, seró instruído, no que couber, com os
sêguintes elementos'
| - corocterizoçõo do situoção emergenciol, colomitoso ou de grove e iminente
risco à seguronço público que iustifique o dispenso, quondo Íor o coso;
ll - Rozõo do escolho do foi'necedor ou exêcutonlei
lll - iustificcrtivo do preço.
lV - Documenlo de oprovoçõo dos proietos de pesquiso oos quois os bens
serõo olocodos.

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

imprenso oficiol, do inexigibilidode, do iustificotivo do escolho do controtodo e do iustificolivo do

seu preço. evilondo-se preiuÍzos oo erório em rozõo de superfoturomentos, requisitos êstês

devidomente expostos nos outos do proceciimenlo em telo conforme os documentos iuntodos oos outos.

Destortê, vêmos que os condiçôes forom preenchidos no prêsentê procedimenlo

odminislrqtivo poro o formolizoção do controlo em têlo, quois seiqm, l-conlroto firmodo pelo próprio

controtodo ou por meio de empresório exclusiyo; ll- consogroçõo do ortisio pelo crítico especiolizodo

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

preço e V- publicidode do controtoçõo.
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Nesse contexto, em reloçõo oo disposto no ilem ll, é relotivo o onólise ocerco do

consogroçôo do ortisto, umo vêz que o consogroçõo é fotor de exlremo relolividode e vorio no

tempô e no espoço. Pode um ortisio ser reconhecido, por exemplo, openos em certos locois, ou por' ..
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deierminodo público ou criticos especiolizodos. Nem por isso deveró ele ser oliiodo de eventuol

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

e, sendo ossim, o orte o que se dedico ocobo por ter prevolêncio sobre o consogroçõo.

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

comprovodo nos outos do processo de inexigíbilidode, medionte o iunlodq de noticiórios de iornois,

demonstroçõo de controtoções pretéritos oiroçôes relêvontes iunto o enles públicos.

Desto formo, temos umo outorizqção legol poro q conlrotqçõo dos serviços

constontes do processo qdministroiivo n'.127 /2022, eis que presente os rêquisitos outorizodores, em

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

Foz-se presenie do mesmo formo os nuonces inscritos no oÍ1. 27 ê seguintes,

relocionodos à hobilitoçõo do profissionol conlrolodo.

Portonto, o conlrotoçõo poÍ porte do Adminislroçõo Público do profissionol

orlístico por lnexigibilidode de [icituçõo é plenomente possível, eis que expressomente conlido no

inciso lll do ortigo 25 do Lei 8.óó6/93. i\s ot {lç',

Possemos à conclusão, -5q

coNcrusÃo )'l
Ante oo exposto, OPINAí\ÂOS pelo prosseguimento do processo odministroiivo no.

127 /2022, que dó origem o Controlqçõo por lnexigibilidode n". O21 /2022. No mois, todo o

procêsso estó de ocordo com os dilomes legois insculpidos no Lei 8.óóó/93, especiolmenle no ort.
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É o po.ecer; S.M./-*-.,,
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^Coordenod "/ urÍdico
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