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Proc. Administrativo 11.135/2022
De: Silvio R. Reis Nunes Setor: GAB-PJ - Procuradoria Jurídica 
Despacho: 9- 11.135/2022 
Para: COMP-SOL - Solicitações de Despesa (exceto de Fornecimento) AC:
Maria Eduarda Silveira Dutra 
Assunto: TÃO INTENSO QUANTO A CHUVA

 
Capão da Canoa/RS, 09 de Novembro de 2022 

 

Boa tarde, 

Trata-se o presente expediente de solicitação de contratação de atividade artística para análise da
possibilidade de contratação direta pela via da inexigibilidade, nos termos do art. 25, III da lei 8.666/93.

É consabido que contratações de caráter cultural são passíveis de se darem por inexigibilidade mas tal
possibilidade, entretanto, não se consubstancia por si só na vontade discricionária do ordenador de despesa,
limitada que está esta à comprovação de que o evento ou artista ou grupo cultural a ser contratado possua
os requisitos autorizadores para tanto como, por exemplo, consagração pela crítica especializada ou pela
opinião pública. É a leitura do artigo 25, III da Lei 8.666/93.

No caso concreto presente a especificidade única do objeto, logo, a competição se mostra inconciliável com
a ideia de comparação objetiva de propostas atendendo, por isto, ao requisito da singularidade.

Portanto, considerando o interesse por esta modalidade de contratação o reconhecimento público e/ou da
crítica especializada acerca do artista, ainda que em âmbito local, deve ser reconhecido pelo ordenador para
fins de suporte fático ao intento. 

Quanto ao valor orçado, deve este ser compatível com outros contratos efetivados pelo
artista/grupo/entidade cultural com outros órgãos públicos ou privados, devidamente comprovados com
documentação fidedigna.

Por tal é este parecer pela possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação forte no art. 25,
III da Lei 8.666/93, desde que obervados os critérios salientados e destacados neste parecer.

Sempre respeitando melhor juízo, é o parecer que faço em atendimento ao parágrafo único, inciso VI do art.
38 da Lei 8.666/93.

Att.

_
Silvio R. dos Reis Nunes -  Assessor Jurídico

OAB/RS 40.636
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“Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você.” - Cynthia
Kersey
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