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tNExtcrBtLtDADE DE LtctrAÇÃo N" 34tzo19
JUSTIFICATIVA

A Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer dest. iúunici;;r.;, rrorreada
pela portaria n' 0512017, de 02 de janeiro de 2017, vem, em atendrmento ai:. ert.26, uapuÍ da Lei
n' 8.666/93, apresentar Justificativa de lnexigibilidade de Licitação par.l a Co;rtrataçãr: de
empresa para apresentação de Shows Artísticos de Gusttavo Lima, par.-l a aptcrcÍttitr-su iro
tradicional evento em comemoração ao 560 aniversário de emancipação políiica deste tr/lunicÍpio, a
ser realizado no dia 1111112019, conforme o quanto disposto neste processc

Para respaldar a sua pretensão, trago aos autos do sobrtr,Jito processo peças
fundamentais: proposta de serviços e documentos daqueles profissionais i-.1a emprcsa. alem de
outros elementos que se constituem no processo em si.

Em que pese a inviabilidade de competição, ainda assim, e irexigivsi u lrr.L;cesso
Licitatorio, em razáo dos requisitos, todos voltados para a pessoa do futuro contratado

lnstada a manifestar-me, apresento justificativa de inexigibilro:de de lrcitação sab
examine, o que faz nos seguintes termos:

A Lei no 8.666/93, art.25,lll dispÕe, in verbis.

"Art. 25 - E inexigível a licitação quando t)u.iVêr invri,icilrciade de
competição, em especial:
()
lll * para a contrataçáo de profissional de r.i.,.rlquer .-,.;,vr i.rrti,irt-,
diretamente ou atraves de empresário exclusivo desde que
consagrado pela crítica especializada ou pela opiniáo 5r[rbli<;a "

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as condrçoes fornrais para a
composição do processo de inexigibilidade de licitaçáo (ex vldo arl.26, paraqrafo único, da Lei no

8.666/93); Ei-las:

1 - Razáo da escolha do fornecedor ou executante;

2 - Justificativa do preÇo.

Sabe-se que a Prefeitura de Areia Branca, por força da sua nar.,iilza )t,t,,i,,.)ai jrr \,,[r-
se ao Estatuto das Licitaçoes e Contratos, máxime quando utiliza reci,,SoS pr-oiL-ilr;rrle: iJ
Fazenda Pública.

E bem de perceber, todavia, que nem sempre é necessário, ot-r possív(-:l LilstÍiurar-se
um procedrmento licitatorio (o que ocorre no presente caso). A regra é licrtar flo ênrl,rtro, a Lrji nu

8.666/93 excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou inexroivel.

A inexigibilidade de licitação pressupÕe uma situação em que ;sta nãc i; viirvel 'Ji-r
seja, a licitaçáo inexigível é uma obrigação, principalmente diante das c,.;unstârrr-;:.,s,jr-.r caso
concreto e da altivez dos bens jurÍdicos a serem protegidos.

Assim, como se observa, a lei que rege as licitaçÕes e coÍi'rÍatos arlnrrnistrativos
estabelece critérios objetivos parc a contração direta. E e sob a oi;i,ca dÉrs,.cs criterios
infraconstitucionais que demonstrarei a situação de inexigibilidade de ircrtaçãc que ofír se
apresenta
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Definindo, de forma bastante clara e sucinta, o que seJa necessário para uma

contrataçâo direta, nos moldes do art. 25, lll da Lei de LicúaçÕes e Contratos, o festejado

administrativista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, doutrinou:

"Paru a regularidade dessa contrataçáo direta existem três

requisitos, alêm da inviabilidade de competiçâÔ.

o'3'1§''3t"11i"*" 
da contratação seia o serviço de um artista

que seja feita diretamente ou através dê empresário exclusivo
que o contratado seja consagrado pela critica especializada ou

Pela opiniáo Pública." I

Analisando-se, agora, pari passu, os requisitos exigidos para se conÍigurar a

inexigibilidade, alem da inviabilidade de competiçâo, veem-se que o profissional que se pretende

contratar: Gusttavo Lima, preenche o mesmo, conforme a documentação apresentada

Assim, de cada um dos requisitos preestabelecidos, temosl

iQueoobjetodacontrataçãosejaosewiçodeumartistaProfissional*ALei
n" 6.533/78, em seu art. 20, assim define o artista:

" Ad..zo -Pa.a os efeitos desta lei, é considerado:
| - Artista, o proÍissional que cria, interpreta ou êxecuta obra de

caráter cultural de qualquer natureza, para cfeito de exibtçáo ou

divulgação pública, através de meios de comunicaçáo de massa

ou em locais onde se realizam espetáculos de diversáo pÚblica,"

Assim,oprofissional,nocasoemtela.GusttavoL-ima'-artista.quecantacançÔes
para todas as idades -tambem é artista. Em que pese o fato dessa Lêi ser de 1978. onde sÓ eram

ieconhecidos como artistas Diretor de TeatÍo, Coreógrafo, Professor de Arte Dramátrca ou outros

cursos semelhantes, ou profissionais de 2o Grau de Ator, Contra-regra, Cenotécnico. sonoplasta,

ou outras semelhantes (ex vi do art. 7"), ainda assim, no inciso lll do mesmo artigo de Íorma

bastante vaga, reconheceu, também, como profissional artístico, outras categorias conquanto

possuíssem atestado de capacitação profissional fornecido pelo sindicato representativo das

categorias profissionais. Enketanto, a Lei de LicitaçÕes e Contratos, ampliando essa exegese' em

sua iedação, estabeleceu a contrataçào de"profissíonal de qualquer setor aftísfico" enquadrando-

se, desta foÍma, os cantores de forró.

Ademais. Gusttavo Lima é composta por profissionais respeitadcs e reconhecidos por

diversos segmentos da mÚsica, já tendo realizado diversas obras, com excelerlte aceitaÇão

pública.

- Que seia feita diretamente ou através de empresário exclusivo - A cÇirtrataçáo se

dará atiaves de empresáÍio exclusivo para a-realizaçáo desse espetáculo qy?l :e-J1 a

empresa BALADA EVENTOS E PRODUçÔES LTDA, CNPJ: 21.363.253/0001-08,

consoante declaraçóes ou cartas apresentadas. Ademais, como o píoduto da coniratação

se concretiza num objeto material (realizaçáo de shows), esta Prefe Iura irá obtê-lo como

resultadodiretodocontrato,JorgeUlissesJacobyFernandesnosensinao'Ue.nãohá
nenhumaexigênciasobreomeiodedemonstraraexcluslv;dade,sendoaceita
normalmente á declaração íeita pelo próprio aftista de que deteriti]ada pe.ssoiJ é seu

lin Fernandes, Jorge Ulisses lacoby. contratação Direta sem LicitôÇão. Brasília

I u ríd ica
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agente exclusivo" 2. Dessa forma, dispensamos maiores comenti,i .;ri â lrisr)e ito ante a

clareza crrstalina da contratação.
Que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou ,:elâ o1,.,.,1ci 1:uiriici.r
- Gusttavo Lima, é reconhecido Nacionalmente. Novamente, . )rge Ur,,,..es Jacoiry
Fernandes, por excelência, esclarece-nos'

"Já foi questionado, em seminário pro;rtovido oelo Centro
Brasileiro para Formação PolÍtica, se i fatlroii.'rrii., iir

consagração pela opinião pública necessita -i:r der . rrstr ir',ic rr.r:'l

autos E obvio que não se pretende QUe J agent(i faça lutttar
centenas de recortes de jornais, por exempl.. sobre ., .trtista, rnas
que indique sucintamente por que se conv.'rrceu do r:tenctimento
desse requisito para promover a Çontrataçã-, direta -!rnro citar o

número de discos gravados, de obras.ie arte;,rnportant<:s,
referência a dois ou três famosos eventos.''

Marçal Justen Filho, tambem nesse sentido

"A exigência da consagração perante a críttca ou a optnião públtca

destina-se a evitar comparações arbitrái',.,:s. A i,ur adrnite a
possibilidade de contraposiçáo entre i opinià,- da r:riitt;rt

especializada e a opiniáo pública. Basta unra das cl...,; ht1.,c,il:;,:;
para autorizar a contratação. Em qualquer ceso, o dtspc-rsitivo oevc'
ser interpretado de modo coerente com a natureza clo interesse
público." 4

Nesse sentido, todas essas recomendações foram devidament(. .rL..1t-flpti .: -

Devemos, ainda, encarar a questão da pretendida contrata;i:ão eni üois poÍttos

básicos e cruciais: ser estabelecida exclusivamente à luz do interesse públrco e visat .i realização
do bem comum. E, assim, podemos constatar, hialinamente, que ambos sc fazem 1;resentes no

objeto da contratação, pois o fim ao qual se destina a contratação, qual sera a realttaçào de Lttl"t

show dessa magnitude, com um artrsta desse quilate, em comemoraÇão ás tradicionais
festividades de emancipação política de Areia Branca, possui, eminentemeiite, inter,,sse pLrÍJlr()o,

haja vista que a manutenção de talevento implica diretamente na continuidaue e fortalecinronto oa

historia cultural do MunicÍpio, que por sua vez destaca-se no cenário esta;eral na rcalizacão da

festividade em comento, certamente a mais importante no cenário do calend.,irio cultural municipal,
oferecendo-a como um presente aos munÍcipes, no intuito de enriquecer L i,Jrtalecrlí silas raiz,es

culturais, além de atrair turistas de eventos, e propiciando a divulgaçáo o;. ,rnageir, 'i;l t::rda<je e

suas potencialidades turísticas, indubitavelmente, são, eminentemente, o. lntere:,j, pt.rbiicrl r:,

ainda, visam à realização do bem comum, através do encontro e confratern.zaçáo J.r polluiaÇâo

em data tão significativa, e essa nrelhoria se refletirá na sociedade através co potencral

desenvolvimento do turismo durante o período festivo, para aqueles que aqui vivem e que aqui

visitam, bem como o estÍmulo ao comércio local, mediante a comercializaçã rs2li77.t.:, rlo período,

gerando recursos para o lVlunicipio e atuando como fonte geradora de er,' Logo i j. 1..:t,, r,

populaÇão

Outrossim, é do conhecimento de todos os munícipes, que a r,,'ididâ 1i.,s.rvtti:itjc laz
parte do calendário cultural do MunicÍpio de Areia Branca, o QUê nr. . lmpuis, -,roi., a dar

continuidade a esse evento.
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Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos

"Pode a Administração necessitar promover a contrataçâo dtreta,
hipotese restrita, ditada pelo interesse público.
Nesse caso, não deve ser olvidado que a individualidade da
produção artística acarreta, em regra, a inviabilidade de

!.
competição. E justamente a ausência de pararnetros qLre assegLrra
a criatividade humana." 5

Marçal Justen Filho, com lapidar clareza, assere

"Portanto, somente quando se fizer necessaria a cotttrataçáo de
profissionais para desenvolvimento de atividades de satisfação do
interesse público é que se poderá aplicar o dispositivo "

E, nesse diapasão, complementa

"A atividade artística consiste na ernanação
personalidade e da criatividade humanas Nessa
impossível verificar-se identidade de atuaçÕes " 6

direta da
medida é

Vencidos os requisitos necessários para uma contratação direta nos moldes do art.

25, lll da Lei no 8.666/93, vejamos, agora, as condiçóes formais paraa composiçáo do processo
de inexigibilidade de licitação.

1 - Razão da escolha do fornecedor ou executante - A escolha da Banda, por

consequência, representada pela empresa BALADA EVENTOS E PRODUÇÕES lfnA, CNPJ:
21.363.2531000í-08, não foi contingencial. Prende-se ao fato de que ela enquadram-se,
perfeitamente, nos dispositivos enumerados na Lei de Licitaçôes e Contratos, consoante o já
exaustivamente demonstrado acima, como conditio sine qua non a coliiatação u,reta Caoe,

ainda, reiterar que o serviço a ser executado é singular, não permitindo, asstm, comparaçÔes, por

ser, também, individualizado e peculiarizado, de acordo com cada profissicnal, pots, como bern

obtempera o Prof. Jorge Ulisses, "fodo profissional é singular, posto que esse atribulo e proprio da

natureza humana", sendo que o profissional a ser contratado possue experiência nesse campo,
além da exclusividade com a empresa suso aludida.

2 - Justificativa do preço - Conforme se pode constatar através da confrontação
dos valores cobrados anteriormente, ainda que individualizado o serviço, e rja proposta

apresentada pela empresa BALADA EVENTOS E PRODUÇOES LTDA para esse show, verifica-
se facilmente ser este compatível com os praticados no mercado. O eminente Prof. Jorge Ulisses,

em nota de rodapé, informa-nos que "lVesse ponto, parece que a melhor regra não é buscar o

preço de 'mercado', mas observar quanto o mesmo artista cobra pelo espetácttlo eryuivalente de

outros orgãos da Administração Pública. Regra que se coaduna com o itrÍ. 15 \,' da Lei no

8.666/93." 7

Outro ponto que não se pode deixar de destacar é a condição de pagan-rento. Neste

sentido, vejamos o que reza o art. 40, XlV, d, da Lei 8.666/93:

5 Ob. cit.
6 in Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Dialética.
7 Ob. cit.
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Art. 40. o edital conterá no preâmburo o r,irmero ,.rr: orcjem em
série anual, o nome da repartição interessarcra e <ir: seu setor a
modalidade, o regime de execução e o tip<.r ,a lrcitaçi- a nrerrçáo
de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora p'ara
recebimento da documentação e proposta, bem corno para inÍcio
da abertura dos enveropes, e indicará obrigatoramente, o
seguinte: [...]
XIV - condiçÕes de pagamento, prevendo: [ ;d) compensaçÕes financeiras e penarizarcÕes, por eventuais
atrasos, e descontos, por eventuais antecip:r'rôes de ;_r;ii;antentos,

Nesse sentir, apesar de os artigos 62 e seguintes da lei nu 4 32orc4 drsciplinarern opasso a passo para realizaçáo do pagamento, o art. 40, XlV, d da lei no 8.666/93 estabetece umapossibilidade excepcional de adiantamento do pagamento.,,

E de acordo com a Decisão TC No 1975, Processo TC no 0001 t9l20i7 em resposta
à consulta promovida pelo município de ltabaiana na ía Sessáo Extraordinarra do preno de 14 dejunho de 2017, decidiu que:

"ESCLAREÇA-SE ao Consulente que é possrvel a antecipação de
pagamentos efetuados pela Administraçâi, Púbiir:._, cjt, forrir:i
excepcion al, para contrataçÕes de artista:r consaur:tCos a que
alude o art.25, lll, da Lei n.8.666/93 desde que ha Jaaprevisibi lidad no edital e contrato ou nos instrurnentos que
formalizam a contrataçáo direta, mediar, te oferecime lt!a-__ de
rndispensáveis garantias ou cautelas, efe trvas e idôneas, com
clara indicagâo de que esta seria a única lorma de viabilizar a
referida contrataÇão, para que náo se coitstitua inciiscriminado
privilégio contratual em favor de dererminaclo segmento
empresarial, devendo o qestor avaliar e iustrfrcar a necessidade a
oportunidade. as reqras de mercado e .l vantaqem para

ito UC
antecipar, isso sob o iulqo da sua discricion
responsabilidade pessoal"
destaques no original)

Aprovado por unanii-n,c'iade (sern

Mais adiante, esta egregia corte sedimentou esse entendimer.rto atraves clo OÍicro
Circular n" 0312017 IGPIDITEC, pubticado em 21 t1 1 t2O1T .

Destacando-se que o pagamento antecipado em uma.parcela, Lrorrespolliii,tnte a 50,Xr
do valor global da proposta é exigência do artista, visto que os custos de transporie irospedagem
e outros serviços inerentes, conforme Resoluçáo TC no 29812016, estão à custa da contratada,

Reponta extreme de dúvidas, portanto, que a situação qLrú, se nos apresenta,
conforme aqui intensiva e extensivamente demonstrada e, tipicamente, .Je lnexigrbilidade de
Licitação

Por fim, diante da fundamentação fático-jurídica, e:

Considerando a tradicional festividade de emancipação potitrca deste tVtunicÍpio,
conhecida em todo o estado;

Considerando a necessidade de se comemorar evento táo esl_ri:cial, ja cnraizado na
cultura desta localidade;
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Considerando que a realização dos shows para a comemoração desse evento é algo
de suma importância;

Considerando que o Município de Areia Branca não pode deixar rLe participar,
ativamente, das comemorações alusivas a tal evento;

Considerando, que a realização de tal evento sempre foi de responsabilrdade deste
município;

Considerando, ainda, que a realizaçáo do evento, é de interesse público, pois
fomenta a manutenção da cultura, bem como o turismo e comércio local;

Considerando, por fim, que a banda musical constante da proposta de preço, como é
do conhecimento de todos, integra modalidade de grupo popular, cujo estilo é diverso
lndubitavelmente, este requisito dispensa maiores comentários, pois, pelo que toda humanidade é

sabedora de que "música é arte", pouco importando a sua espécie, desde que respeitados a moral
e os bons costumes.

Perfaz a presente inexigibilidade o valor total R$ 450.000,00 (quatrocentos e

cinquenta mil reais), sendo que as despesas decorrentes para contração serão por conta da
seguinte classificaçáo orçamentária:

Projeto/
Atividade

Natureza/
D

Fonte de
Recursos

_, rooi1 530 2035 33903900

Finalmente, porém náo menos importante, ex posistis, opino pela conrÍi,iL.ição ouetíi
dos serviços do profissional artísticos - Gusttavo Lima, por intermédio oa empresa BALADA
EVENTOS E PRODUÇÕES lrOn, CNPJ: 21.363.25310001-08, sem o precedente Processo
Licitatorio, ex vido art.25,lll, c/c arl.26, parágrafo único, ll e lll, todos da Ler no 8.666/93 em sua
atual redação.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para apreciação e posterior ratrfrcação desta
Justificativa, que dá espeque ao Processo de lnexigibilidade de Licitação, apos o que deverá
ser publicada na imprensa oficial, como condição de eficácia, em obediência ao capul do artigo 26
da mesma norma jurÍdica susoaludida.

Areia Branca/SE, 14 de junho de 2019.
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MARIA DJAts,MA DIAS RIBEITO

Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Portaria no 0512017

Ratifico a presente Jusliiicativa e,
por conseguinte, aprovo o
proced i me nto. Pu h I iq ue-se.
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