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IVIUNICíPIO DE AREIA BRANCA

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

tNExrcrBrLroAoE oe ltctraçÃo N" 08/2020

JUSTIFICATIVA

A Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste lúunicipro, nomeada
pela portaria n" O5l2O17 , de 02 de janeiro de 201 7, vem, em atendimento ao aí-. 26, capu, da Lei

n" 8.666/93, apresentar Justificativa de lnexigibilidade de Licitaçáo p:rra a corrtrataçáo de

empresa para apresentação de Show Artistico da Banda Alma Gêmea, em comcmoraçâo a

tradicional Íestividade do Padroeiro Santos Reis, do povoado Pedrinhas, cjeste Murlrcipio. a ser

rcalizada no dia 2510112020, conforme o quanto disposto neste píocesso.

Para respaldar a sua pretensão, trago aos autos do sobredito processo pcÇas

fundamentais: proposta de serviços e documentos daqueles profissionais e da empresa, além de

outros elementos que se constituem no processo em si.

Em que pese a inviabilidade de competiçáo' ainda assim, é inexigível o Processo

Licitatório em razâo dos rêquisitos, todos voltados para a pessoa do Íuturo contratado

lnstada a manifestar-me, apresento justificativa de inexigibili.lêde de |citaçáo st/b

examine, o que Íaz nos seguintes termos:

A Lei n" 8.666/93, art. 25, lll dispÔe, ,n verbis:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando hcuver in"/iatlilidadc de

comPetiÇâo, em esPecial:
(. .)
lll - paÍa a contrataÇão de pÍoíissional de qualquer sêtÔr aÍtístrco'
diretamente ou através de empresârio exclusivo. desde que

consagrado pela crítica especializada ou pe 'i opiniáo pública'"

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as condrçoes fornlais para a

composição do procãsso de inexigibilidade de licitaçáo (êx yl do art. 26, paragralo únaco, da Lei n'
8.666/93); Ei-las:

1 - Razáo da escolha do fornecedor ou executanle,

t1'tL

2 - Justificativa do PreÇo

sabe-se que o citado Município de Areia Branca, por força da slra nattrreza juridlca,

se sujeata ao Estatuto das Licitaçoes e Contratos.

E bem de perceber, todavia, que nem sempre ê necessário, ou possivel, rnstaurar-se

um procedimento licitatôrio (o que ocorre no presente caso). A regra é licrtar. no enlanto. a Ler nu

8.666/93 excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou inexiq ivel

A inexigibilidade de licitaçáo pressupÓe uma situação em que esta nào c vrávcl ou
seja. a lrcitaÇáo inexigível e uma obrigação, principalmente diante das .i.cunstáncias do caso

concreto e da altivez dos bens luridicos a serem protegidos.

Assim, como se observa, a lei que rege as licitaçÕes e corrliatos adÍninistrativos

estabelece critérios objetivos para a contraçáo direta. E ê sob a Óptica desses critéíios

infraconstitucionais que demonstrarei a situaçáo de inexigibilidade de licitação que oÍê se

epresenta.
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Definindo, de forma bastante clara e sucinta, o que seja necessário para urrla

contrataÇão direta, nos moldes do art. 25, lll da Lei de LicitaçÕes e Contratos, o festelado
administrativista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, doutrinou:

"Para a Íegularidade dessa contrataçâo direta oxistem tres
requisitos, alem da inviabilidade de compeliÇão:
- que o objeto da contratação seja o serviço Ce Llm art sta
profissional;
- que seja feita diretamente ou através de empresário exclusivo,
- que o contratado seja consagrado pela crítica especializada ou
pela opiniâo pública. " t

Analisando-se, agata. pari passu, os íequisitos exigidos para se conflgurar a

inexigibiliciade, alem da inviabilidade de competiçáo, veeÍn-se que o profisslonal qLle se pretende

contrataL Banda Alma Gêmea, preenche o mesmo, conforme a documentâ.r:o apresentada

Assim, de cada um dos requisitos preestabelecidos, ten]os:

; Que o objeto da contratação seja o serviço de um artista profissional - A Ler

n0 6.533/78, em seu art. 2o, assim define o artista:

" AÍ1.2u - PaÂ os efeitos desta lei. é consideÍ;rúo:
| - Artista, o profissional que cria, interpretâ ou execLlta obr: oL'

caráter cultural de qualquer natureza, para eFeito de exicrçâ'J c'r"r

divulgaÇAo pública, atraves de meios de corrlunicaçào de ílÍrssâ
ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública."

Assim, o profissional, no caso em tela: Banda Alma Gêmea - banda, que canta

cançôes para todas as idades - ForrÓ, ArÍocha e outros - também é artista. Em que pese o Íato

dessa Lel ser de 1978, onde sÓ eram reconhecidos como artistas Diretor de Teatro, coreÓgraío,

Professor de Arte Dramática, ou outros cursos Semelhantes, ou profission:l s de 2" Grau de Ator,

Contra-regra, Cenotécnico, Sonoplasta, ou outras semelhantes (ex vl do art 7")' ainda assim, no

inciso lll do mesmo artigo, de forma bastantê vaga, reconheceu, também, como profissional

artistico outras categorias, conqLlanto possuíssem atcstado de capacitaçar ir.ofisslonal fornccrdo
pelo Sindicato representativo das categorias profissionars. Entretanto, .. Lei dÊ LrcitaçÔes e

Contratos, ampliando eSSa exegese, em sua redação, estabeleceu a Conlr.,taçáo dc proílss/o/)ár/

de qualquer setor aftístico" , enquadÍando-se, desta forma, o cantor, ou banda.

Ademais, a Banda Alma Gêmea, é reconhecida em todo territÓrio estadtlal

Que sêia Íeita diretamente ou através de empresário exclusivô - A corrlratâçáo sc
daÍá através de empresárao -exclusivo para a (ealizaçâo desse espetáculo. qual seja â

efirpresa BANDA ALMA GÉMEA LTOA ME, CNPJ: 17 .448.7 4410001-76 corsoarrtê
declaraçôes ou cartas apresentadas. Ademais, como o prodLrir) da contrataÇáo se

concretiza num objeto mateÍial (realizaçáo de shows), esta Prek ir,ra irá obtê lo como
resultado direto do contrato. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes nos ensina que 'não há

nenhuma exigência sobre o meio de demonstrar a exclusividade, sendo aceita
normalmente a declaração feita pelo próprio artista de que determinada pessoa é set.r

aggnte exclusivo" 2. Dessa forma, dispensamos maiores comentárros ã respeito, ante a
clareza cristalina da contÍataçáo.

1 rn Fernandes, Jorge Ulisses lacoby. Contratação Direta Sem Licit.rçào. Brasília
.l u ríd ica.
2 Ob. cit.
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Oue o contratado seia consagÍado pela crítica espccializada ou pela opinião pública

- A Banda Alma Gêmea, é reconhecida em todo terrjtÓrio estadrr.rl Novarrrente, 'Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos:

"Já foi questionado, em seminário promovido pelo Centro
Brasileiro para FormaÇâo Política, se o fato notório da
consagração pela opiniâo pública necessita seÍ dernonstrado nos
autos É óbvio que náo se pretende qu(: o agente faça juntar
centenas de recortes de jornais, por exemplo sobre o artista, mâs
que indique sucintamente por que se convenceu do atendimênto
desse requisito para promoveÍ a contrataÇi,, direta, como citar o
número de discos gravados, de obras .le arte lmportantes,
reÍerência a dois ou tÍês Íamosos eventos."

Marçal Justen Filho, também nesse sentido

"A exigência da consagração perante a críl ci; ou a opiniào pública

destina-se a evitar comparaçÕes arbitrári3s. A Lei admitr.r a
possibilidade de contraposiçáo entÍe a opinião dâ crítica
especializada ê a opinião pÚblica. Basta urrr:l das duas hipÓteses
para autorizar a contratagão. Em qualquer caso, o dispositivo de!'e
ser inlerpretado de modo coerente com a natureza do interesse
público." I

Nesse sentido, todas essas recomendaçÕes foram devidamente cumpridas.

Devemos, ainda, encaraÍ a questáo da pretendida contrataÇão em dois pontos

básicos e cruciais: ser estabelecida exclusivamente à luz do inteÍesse púbhco e visar à realizaÇáo

do bem comum. E, assim, podêmos constatar, hialanamente, quê ambos "' lazen ptesentes no

objeto da contÍataÇâo, pois o finr ao qual se destina a contrataçâo, qual sqa a realrzaçâc de um

Show dessa magnitude, com prdissronal deSSe quilate, em comemoraçáo Jis tradicronais festejos
de emancipaçáo política deste tMunrcipio, possui, inegavelmente, lnterc:;i. pÚbllco. haja vrsta

enraizada na cultura da populaçâo desta localidade.

Outrossim, é do conhecimento de todos os munícipes, que a ahrdida Íeslividade Íaz

parte do calendário cultural do Municlpio de Areia Branca, o que no: impulsronou a dar
continuidade a esse evento.

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-no,

"Pode a Administraçáo necessitar promov!. ã contraiaçáo direta,
hipótêse restrita, ditada pelo interesse público.
Nesse caso, não deve ser olvidado que a individualidade da
pÍoduçâo artÍstica acarreta, em rêgra, a inviat-\ilidade de

competiçáo. Ê justamente a âusência de par.rnetros quê assegura
a criatividade humana." 5

3

' Ob. crt.
4 Ob. cit.
s Ob. cit.

Marçal Justen Filho, com lapidar claÍeza, assere
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"Portanto, somente quando se Íizer necessária a contratação de

profissionais para desenvolvimento de atividades de satisfaçáo do

interesse público e que se poderá aplicar o (r spositivo "

E, nesse diapasáo cornplementa

"/\ atavidade artística consiste na efrranaÇão
personalidade e da criatividade humanirs Nessa
impossível veriÍicar-se idêntidade de atuaçoÊs " 6

direta da
medida é

VencidososrequisitosnecessáriosparaumacontrataÇãodiretanosmoldesdoart
25, lll da Lei n" 8.666/93, vejamos, agora, as condições formais para a cc'"rposiÇáo do processo

de inexigibilidade de licitaçáo.

í.RazãodaescolhadofoÍnecedorouexecutante.Aesco|hadaBar]dapor.
consequência, representada pela empresa BANDA ALMA GÊMEA LTDA ME, cNPJ:

fl.445;,.144lOOOl-iO, náo foi contingencial. Prende-se ao Íato de que elas enquadrarn-se,

perfeitamente, nos dispositivos enumerados na Lei de LicitaçÕes e coniratos, consoante o já

exaustivamente demonstrado acima, como conditío sine qua non à contÍataÇão dirêta. cabe,

ainda, reiterar que o serviço a ser executado ê singular, não permitindo, assim, comparaÇÕes por

ser, também, individualizãdo e peculiarizado, de acordo com cada proÍissiÔnal, pois como bern

óOtàÀp"r" o prof. Jorgê Ulisses, "Íodo profíssionat é síngular, posto guê esso atribulo é própno da

nafureiza humana'i sendo que o proÍissional a ser contratado possue experiência nesse canlpo,

além da exclusividade com a empresa suso aludida

2 - Justificativa do preço - coníorme se pode constatar aiÍavés da coníront3çáo

dos valores cobrados anteloímente, ainda q-ue individualizado o sc."'iço, e.ia proposta

apresenrirda pela empresa BANOA ALMA GÊMEA LTDA ME para esse show, verifica se

facilmente ser este compativel com os praticados no mercado. o eminente Prof. Jorge Ulisses, ent

nota de rodapé, inÍorma-nos que "Nesse ponto, parece que a melhor regra não é buscar a preÇo

de,mercado;, mas observar quanto o mesmo aftista cobra pelo espetácul(. ,'.lttivalentc de ouiros

órgãos da Aáministração Púbiica. Regra que se coaduna com o aft. 15, V, Ca Lei n" 8.ô66/93."

Reponta extreme de dúvidas' portanto, que a sjtuaÇão qrri se nos apteserlta

conforjne aqui intensiva e extensivamente demonstrada é, tipicamente .le lnexiglbilidade dc

Licitação.

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

considerando a tradicional festividade do Padroeiro, SanloS ReiS, do poVoado

Pedrinhas, deste MunicÍpio, conhecidâ em boa parte do Pais,

Consíderando a necessidade de se comemorar evento tão esil-'cial, já enraizado na

cultura desta localidade:

Çollsiderando que a realizaÇão dos ShoWS paÍa a comemoraÇ:: desse evento é algo

de sunra in]portância;

ConsiderandoqueoMunicípiodeAreiaBrancanãÔpodedeixarc€oartlcipar,
ativamente, das comemoraçÕes alusivas a tal evento,

6ln Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contrarc: Administrativot
Dialética.
7 Ob. cit.
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Considerando, que a realizaçáo de tal evento sempre foi de responsabilidade deste
munrcrpro

Ca]síderando, ainda, que a realrzação do evento, é de ,r r.ressc publico, pois

fomenta a manutençáo da cultura, bem como o turismo e economia local;

Considerando, por fim, que a banda musical constante da proposta de preÇo, como e
do conhecimento de todos, integra modalidade de grupo popular, cir;o estrio e cllverso

lndubitavelmente, este requisito dispensa maioÍes comentários, pois, pelo qrre toda humanrdade rl

sabedora de que "música ê arte", pouco importando a sua espécie, desde qLre respeitadcs :r morâl
e os bons costumes.

Perfaz a presente inexigibilidade o valor total R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo
que as despesas decorrentes para contração serão por conta da seguinte classificaÇâo
orçamentária:

Proieto/
Atividade

Natureza/
Despesa

1530 13 392 1051 .2035 3390.39.00

Ratifico a presenre )ustificativa e,
por conseguinte, aprovo o
p roced i m ento. P u b I i q ue-se,

,^ 21 , Q1_/ 30?L.
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Finalmente, porém não menos importante, ex posislis, opino i.'-,la cot]traleçáo direta
dos serviÇos do profissional artísticos - Banda Alma Gêmea, por interméc.r da emprcsa BANDA
ALMA GÊMEA LTDA ME, CNPJ: 17.448.74410001-76, sem o precedente Prccesso Lrcitatório, cx
vi do art 25, lll, clc aÍt. 26. parágrafo único, ll e lll, todos da Lei no B 666/93, em sua atual

redaÇão.

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para apreciaçáo e posteÍror ratiícação desia
Justificativa, que dá espeque ao Processo de lnexigibilidade de Licitaçáo, apÓs o que dever,:

ser publicada na imprensa oficial, como condição de eficácia, em obediênci.:r )o capu! do artigo 26

da mesma norma .iurÍdica susoaludida.

Areia Branca/SE. 21 de ianeiro de 2020.
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Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer
Poftatia no 0512017


