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Proc. Administrativo 11.154/2022
De: Ivan Braga Florentino Setor: GAB-PJ - Procuradoria Jurídica 
Despacho: 6- 11.154/2022 
Para: COMP-SOL - Solicitações de Despesa (exceto de Fornecimento) AC:
Maria Eduarda Silveira Dutra 
Assunto: Contratação Guilherme e Benuto - Final de ano

 
Capão da Canoa/RS, 07 de Novembro de 2022 

 

Ao Departamento de Compras - A/C Maria D.:

 

            Chega a esta PGM para Parecer Jurídico pedido de contratação da dupla
sertaneja Guilherme e Benuto, para apresentação no dia 31/12/2022
- Réveillon do Município. Informa a Secretaria Municipal de Turismo que a
referida contratação irá  atrair investimentos para o desenvolvimento do turismo
em Capão da Canoa. Solicita a contratação da dupla Guilherme e Benuto, para
o réveillon  por inexigibilidade de licitação. A dupla Guilherme e Benuto são
consagrados perante a crítica especializada, e principalmente, pela opinião
pública. Destaca  a Secretaria de Turismo que estamos diante da contratação de
artistas de nível nacional, cuja justificativa por sua escolha decorre de aspectos
subjetivos sobretudo gosto popular. Informa ainda, que o valor de contratação
será de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) pela apresentação
incluindo despesas com produção técnica, marketing, transporte aéreo,
alimentação, hospedagem, portanto, condizente com o praticado no mercado e
abaixo se compararmos com outros artistas da mesma qualidade levando em
consideração o aumento de preços pela data de final de ano.

            Ora, trata-se da contratação da Dupla Sertaneja Guilherme e Benuto,
para apresentação no evento de  Reveillon, no final do ano, para o Show da
virada do ano (31/12/2022), no Largo do Baronda. 

             Para este fim, a Secretaria ordenadora colacionou aos autos ampla
documentação instrutória, objetivamente: 

a) orçamento do espetáculo musical; b) declaração de exclusividade; c)
requerimento de empresário; d) documento de identificação; e) contrato de
serviço de show com Prefeituras; h) documentos de consagração do artísta pela
opinião pública; i) negativas Estadual, Federal, Municipal e trabalhista;

         Inicialmente, no que concerne à contratação direta por inexigibilidade de
licitação, faz-se necessário transcrever o disposto no art. 25, inc. III da Lei nº
8.666/93:  

                “Art. 25. ?inexigível a licitação quando houver  inviabilidade de
competição, em especial: 

                 I – ... ; 

                 II - ... ;
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                 III – para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário                       exclusivo,
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública.”

         Acerca do assunto, ensina o ilustre doutrinador Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes:

              "Artista, nos termos da lei, é o profissional que cria, interpreta ou
executa obra de caráter                                  cultural de qualquer natureza,
para efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de                   
comunicação de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão
pública”. (in                            Contratação Direta Sem Licitação, 5ª ed., Brasília
Jurídica, 2003, p. 615)."

          Gize-se, que o citado evento embora faz parte do calendário oficial do
Município, além do que é do  INTERESSE PÚBLICO e dito evento consta do
calendário de eventos da Secretaria de Turismo do Município de Capão da Canoa,
tanto que a mesma é  a responsável pelo evento, o qual será realizado em local
público. 

            Outro requisito trazido pelas informações e documentos juntados no
processo, que deve referendar a contratação, refere-se ao fato de que a Dupla
Sertaneja Guilherme e Benuto é consagrada pela crítica especializada ou pela
opinião pública.

            Assim, no que concerne ao requisito constante do inciso III, do art.25 da
Lei Federal nº 8.666/93, observa-se que a mencionada dupla é consagrada pela
opinião pública e pela crítica especializada, haja vista terem
sido acostados vários documentos  publicados pelos órgãos de imprensa
especializada e jornalística.

             A Lei determina, ainda, que caso não haja contratação direta do artista,
a oficialização do procedimento deverá ocorrer através de empresário exclusivo.
No caso em tela, verificamos que há o responsável pelos direitos de
exclusividade do artista, conforme  documentação colacionada aos autos,
devidamente constituída, motivo pelo qual foi juntada a Carta de Exclusividade.

             No que concerne a justificativa do preço, registramos que
a Ordenadora procedeu à colação de Cópias de Notas Fiscais, Notas de Empenho
e Contratos anteriormente firmados, os quais corroboram o custo alçado pela
Administração para as apresentações.

             O Parecer Jurídico é pelo deferimento da contratação da referida Dupla
Sertaneja, através do procedimento de Inexigibilidade de Licitação,
com fulcro no art. 25, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, uma vez que
satisfeitas ass exigências legais.

             É o parecer. 

             IVAN BRAGA FLORENTINO - A.J.
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