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Proc. Administrativo 11.022/2022
De: Ivan Braga Florentino Setor: GAB-PJ - Procuradoria Jurídica 
Despacho: 6- 11.022/2022 
Para: COMP-SOL - Solicitações de Despesa (exceto de Fornecimento) AC:
Maria Eduarda Silveira Dutra 
Assunto: Tri Base - Expo Litoral.

 
Capão da Canoa/RS, 17 de Novembro de 2022 

 

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

              Trata-se de solicitação para a contratação da BANDA TRI BASE, cuja apresentação
será no dia 17 e 18/12, no evento EXPO LITORAL (Exposição de motos) que acontecerá no
Parque Náutico de Capão da Canoa. O citado evento está previsto no CALENDÁRIO OFICIAL do
Município. Foi colacionado aos autos ampla documentação instrutória, tais como: orçamento do
espetáculo musical; declaração de exclusividade; requerimento de empresário; notas fiscais de
shows recentes e documentos de consagração do artista,  pela opinião pública.    Inicialmente,
no que concerne à contratação direta por inexigibilidade de licitação, faz-se necessário
transcrever o disposto no artigo 25, inciso III, da Lei nº8.666/1993:

Art.25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:  I - ...; 
 II - ...; 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 que
"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 realizam espetáculos de diversão pública (in
Contratação Direta Sem Licitação, 5ª ed., Brasília Jurídica, 2003, p.615).

            Note-se, que a referida banda musicial  é consagrada pela crítica especializada e pela
opinião pública. Tal crítica, tem por objetivo evitar contratações arbitrárias, baseadas em
preferências totalmente pessoais na contratação de pessoa destituída de qualidades artísticas. 

             Assim, no que concerne ao requisito constante no inciso III, do artigo 25, da Lei
nº8.666/1993, observa-se que o mencionado artista é consagrado pela opinião pública e pela
crítica especializada, haja vista que a citada Banda, é consagrada pela crítica conceituada.

           Ademais, trata-se de uma banda musical regional e nacionalmente conhecida e
respeitada dentro do repertório que executa, detendo assim o perfil para o evento a ser
realizado no Parque Náutico, adequando-se, por conseguinte, às disposições legais ora citadas.

               Ainda, a Lei determina que caso não haja contratação direta do artista, a oficialização
do procedimentos deverá ocorrer através de empresário exclusivo. No caso em tela, verificamos
que a citada Banda , diante da documentação colacionada aos autos, é representada com
exclusividade, motivo pelo qual foi necessária a juntada da Carta de Exclusividade.

              No que concerne à documentação relativa à habilitação jurídica e regularidade fiscal e
trabalhista da empresa em tela, observou-se que a mesma atende aos ditames legais,
preconizados na lei de licitações.
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              Ressaltamos ainda, que seja observada a regra prevista no artigo 26, da Lei
nº8.666/1993 : Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2  e 4  do art. 17 e no inciso III e seguintes
do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8  desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos."

             ANTE O EXPOSTO, o parecer jurídico é pelo DEFERIMENTO da contratação da referida
BANDA , através do procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 25,
inciso III, da Lei Federal nº8.666/1993 e alterações, uma vez satisfeita as exigências legais . É
o parecer. IVAN BRAGA FLORENTINO - A.J.
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“Quer você acredite que consiga fazer uma coisa ou não, você está certo.” - Henry Ford


