
odós,

ESTADO DE SERGIPE
uurutcÍpto DE ARETA BRANcA

SECRETARTA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE tr' " ,\ZER

tNEXTGIBILIDADE DE LICITAÇAO No 25t2019

JUSTIFICATIVA

/\ Secretária de Cultura, Turisnt<1, Espclrte e La;i-er du .'lLitltc, ,; iiotileaciít

pela portaria n" 05/2017,de02 de janeirode20l7, vem, em atendimento a- :,rt.26, cíipLtt da Lei

rr.8.666/93, apresentar Justificativa rle lnexigibilidade de Licitação paraa cr rrLratação Ce empresa

para apresentaçâo de Shows Artísticos da Banda Cana com Limão, pir I â aprrr:iontar-se rlo

tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realiza,: flo di.r'.)310612019,

conforrne ,: quanto disposto neste processo.

[rara respaldar a sua pretensão, trago aos autos do so[,r!,(lito proct]sso peÇas

fundaÍpe1[a,r propoSi, de ServiçOs e dOcumentOs daqUeles profisSionais rr :13 8r1)piosa' alem de

outros elernentos que se constituem no processo em si'

Er1 que pese a inviabilidade de competição, ainda assim, t ;rcxigivu' o l)rocessi-r

Licitatorio e11r razão dos requisitos, todos voltados para a pessoa do futuro -.rttrataC'-r

lnstada a manifestar-me, apresento justifrcativa de inexigibrl .r:de dc i,r:rlação.st-tl'l

exantinc, o que faz nos seguintes tertnos:

A Lei t"tu 8.666/93, arl 25,lll dispõe, in vertsis'

,,Art 25 - E inexlgivel a licitaçãO quartcio i .vcr ri, ,silicjrldc lli:

comPetição, em esPecial:
()
lll para a contratação de profissional de ' . r;qu€jr' ,ji.,.:r artisticc.r,

diretantente ou através 11e empresário -, r;luSivr, .iesde que

consagrado pela crítlca especializacJa ou pC , .;pinião i.,.lblica',,

Ern seguida, o mesmo diploma legal estabelece as conir,r;i)es forrrrl]is para a

composição do processo de inexigibilidaàe de licitãção (ex vi do arl.26, p.ir:rlrafo Úrrit:o' da Lei n"

I666/93) Ei-las

1 - Razão da escolha do fornecedor ou executante;

2 - Justificativa do PreÇo

Sabe-se que o citado lVlunicipio de Areia Branca, por Íorça i:: ia rlal "' .:l luridical

se suleita ao Estatuto das LicitaçÕes e Contratos'

E bem tje perceber, torjavia, que nern senlpre é necessárit), r . JSSiv., ',itaurat''sle

utrr procerirrnento licitatorio (o que ocorre no presente Caso). A regra é licri ' Í]o erii:ji)to' a Lei n"

A OOOIS: excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou iner'r'rivel'

ArnexigibilidadeclelicitaçãopressupÕeurnasituaçãoefflQL;t
:,i:ja a li.:itaçao inexigivel é uma obrigação, principalmente diante das 

'

coírcr!rto u rtii ..littve7- dos bens jtlrírlicos a serem pr<-ltegidos'

Assrrn, como se observa, a lei que rege as licitaçÔes e c(,r i::.ltos ;'r'.1 r,irtistrailvos

estabelece critérios objetivos para a contração dlreta. E é sob a ' ' la cie:"''; critérit;s

infraconstitucionais que- demonstrarei a situação de inexigibilidade dt, -.itaç:àt; 'rril oríl se

apresenta

;ta ni:r ,, viávcl Ou

rtnsLálr, ; ::s do ,ca:;o

eg?'-
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tlclirrirrd«;, de forrria bastante clara e sucinta, o que sGl.. :ile SSir".. paríj Llrll3

contrataçàu direta, nos moldes do art. 25, lll da Lei de LicitaçÕes e rttrato:. .r íestelado

arjnrirristrativrsta Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, doutrinou:

,,Para a regularida<je dessa contrataçi,r ,.jiret:r r:xistetrl trôs

requisitos, além da inviabrlidade de compet. ,

- que o objeto da contratação seja o - viÇo rri urrt artista
profissional;
- que seja feita diretamente ou através de e,:lpresário '':xclusivo,
- que o contratado seja consagrado pela '-, i.rcâ esL'L''ializada oLl

pela opiniáo pública." 1

Analisando-se, agora, pari passu, os requisitos exigidos , l,râ sts r.roÍ)ÍigLlrar a

rnexigibilirjade, alérr da inviabilirjade de competição, veem-se que o profis:, .Ílal qLr" ,'c preteride

contratar. tlanrja Cana com Limão, preenche o mesmo, conforme a documc :lçâo a:.lrrs(lntadil

Assim, de cada um dos requisitos preestabelecidos, temos

- eue o objeto cja corrtratação se,ja o se'rviço «Je urn artisL, ;,lroíisl;ir-rrtal - h ii-'
rr" 6 533i,:1, t:tt'i seu art.2t', assirll defirre o artista: :

"Art.2o - Para os efeitos desta lei, é considerr ,-ro

I - Artista, o profissional que cria, interpr'-: iu cXr i- 'i'' obrí-r de

caráter cultural de qualqr'rer-natureza, pat. lúrto L) : '':rroiÇÚo ou

rJivulgação pública atraves de tneios de '-. : r..1ílica\. ir] lÍii-lssâ

ou e,i, locais onde se realizam espetáculos L.: . liversrit-r ltttitlica,"

Assim, o profissional, no caso em tela: Banda Cana com Lit;,...- - Arti:rta clue carlta

cançôes para todas as idades o autêntico Forro "Pê de Serra" Enr que p,:r'.,, o fato 'l':ssa Lei ser

oe ígzg, orrde so eram reconheci<ios como artistas Diretor de Teatro, C,-. .)graÍo l'roÍessot de

Arte l;rarnática, ou outros cursos semelhantes, ou profissionais de 2o GraL, ..:; Ator '.)rnttarregra

cerrotecpico, sonoplasta, ou outras semelhantes (ex vi do art.7',), ainda .,ssitn, rr ' rrrciso Ill iJo

ntesrlto aitigo, de forma bastante vaga, reconheCeu, também, Colno proii): ''nal arlislico' outras

categoriets ionquanto possuissem alestado de capacitaçâo proÍissionarl i. -:cirjo ;;,'ir; lirntri:illu

,ep,e:sertr:,iivo cjas categorias profissrorrais. Entretartto, a Lei clc L.icitarçÚe: ;trtrai';': ,.itt'tí-;ir;-ltitt(l

eSSa ()xc.j,ise, etn suJ redaçàO, estabeleCeU a Corttratação <-re "prrolts's' CIC t)t' ''i!1Ü! :;t trt
()tlíslti.)ti, r,'ltqLtadrallclo-se, desta fortla, o cantor, ou i;arttja

r,\ilernais, a Banda Cana corl Limão, é recorrhecldo tto Muttici; 'i IlÊl ÍL.".-.'

. erre seja Íeita c.liretarnente ou através de ernpresário exclus,"- - /i (. ",i.Jtaç'-1o:;í
rjl;i:i através de enrpresário exclusivo para a realização desse r':,,:tácttl':., ilual sellr''a

(:ii.pr-esa 19 puBLtciDADE & EVENTos ARTIsrtcos LTDA, crri-.1: 09.c(i1.123/0001-
.iij coltsoante declaraçÕes ou cartas apresentadas. A<jenlais Jlllo (, l.;rodutc-' da

c,.rrrtiat.rÇão se concretiza nuÍlr objeto material (realização de sht.. ;, esla, i'i'efeituti: iri-t

r.,t-,iü-lo corno resultado direto do contrato. Jorge Ulisses Jacoby , rl.lãod(.: iros (lllsina

que "pão há nenhunta exigêrrcia sobre o rneio cle demonstr.ar ,, .'xc/trsivirr;tde settdo

acaila norrnalmente a declãração feita pelo proprio artista de tlut; :'.,lermir'ietl:t pcssoa. é

sau agente exclusivo" 2 Dessá forma, dispensamos maiores com(rrri.lrios a rcspeito, attlte

a clareza cristalina da contratação.

I in FernartcJes, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta Serrt Licil

l u ríd ica.
:' ob. cit.
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"Pocle a Administração necessitar prr..'mi-r',

hrpotese restrita, ditaila pelo interesse pÚili

Nesse caso, não deve ser olvidado qL,',

produção artística acarreta, em regrii
cornpetiçâo. E justamente a ausência de p.,

a criatividade humana." 5

Qrie 11 contratado seja consagrado pela crítica especializada o,, ,.ela op'irlião pública

- a Banda Cana conl Limão é reconhecido em toda a região .ríno [oí]r.r o Estado

í',llvarnente, Jorge Ulisses JacOby Fernandes, por excelência, escl.. rc)-o()li

"Já foi questionado, ern seminário pr - j;r'rvido i''':lo Centro

Brasileiro para Formação Política, S(; --' fato rtolorio da

consagração pela opinião pública necessitr: :"jr delrrorrstrado nos

autos. E Óbvio que não se pretende quL ., â§ênli; faÇa junt€rr

centenas de recortes de jornais, por exemp'i,-r sobre o ::rtista, rnas

que indique sucintamente por que se coít,,,.. i;ett cio :,rtendimetrto

desse requisito para prornover a contrataÇ . dirêta ,;'.rtt1o citar o

número de discos gravados, cle obras arle tllortettttes

referência a dois ou três fattt<-rsos cve'tltos '

N4arÇal Justen Filho, tanrbém nesse sentido

,,4 exigência da consagraçâo perante a crii,'... ou ál or.'iillão ptiblica

destinã-se a evitar comparaçôes arbitrair :1:i A I t,i admite a

possibilidade de contraposição entre i, oplttlào da cr:í,tic:r

especializada e a opinião pública. f3asta L.r . C:]s ci.r;ls hipotesqs

para autorizara contrataçáo Em qualquer - : u, o d i',i-rílsitivo d(ive

ser irrterpretado de modo coerente corrr í, r[L]reziJ u'.1 ,infer'esse

Público."

Nesse sentidO, tOdaS essas reComendaçÕeS fOram devidamerlt., - ulllpri();r)

Devemos, ainda, encarar a questáo da pretendida contrai.,r,:.ro etl. i)i)is pontos

básicos e crucrais: ser estabelecida exclusivamente à luz do interesse pút,i - , c vis:, ;) realizaçi'ro

do bem cotnum. E, assim, podemos constatar, hialinamente, que anlbos :: -, f azeíl) irr'3sentes liQ

objeto da contratação, pois o Íirn ao qual se destina a contrataçãc' qual : 3 reri .r:rÇão de uttt

slrow,desse nragrritude, com profissional desse quilate, etn comellloraÇaic - iiírLrt'-, ', lris fes'lclÇ:l

luninos geste ÍVlurricipio, possur inegavelrlerlte, iÍltereSSe públictr, lli:jlir v ilrtii" ' rt: r:ttliutll

ria popuiação desta localidade

Outrossrm, é do conhecirnento de todos os rrturtícipes, que - .rdida Í'sirvidade taz

parte do Calenciário cultural do Município de Arera Brartca, o que r'' imputl:';iortou a'''dar

' :l-rrtlirr L,rcltrue a csse evento.

Jorge ulisses Jacoby Ferrtandes, por excelência, esclarecc-trL,

:: corrttti:,çáo direta

. inriiv,.i,,:llidacte cla

,t ittvr .; rrdaclc dc
..rtetrOS . ,.: âSSe(l[]t;

OtJ
,r ob
:, ob

ci.
cit
cil

tVlarçal Justen Filho, cotn lapidar clareza, assere
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"Portanto, somente quando se fizer oec€::..,;ia a C'-'rrlr:ttação de

profissionais para desenvolvimento de ativ,., ,r:es clc .:.,lisÍação drr

interesse público é que se poderá aplicar c ' r, rlrosiliv "
E, nesse diaPasão, comPlementa:

"A atividade artística consiste na

persoÍlalidade e da crraiividacje hurtlar

impossível verificar-se identidade de atuaç

Venci<jos os requisitos necessários para urrla contratação c,

25,lll da Lei no 8.66ô/93, vejanros, agora, as condiçoes fornrais para a c

tje inexigrbilidade de licitaçáo.

inaÇao
Nes,':

,' i;

; ,lL i 'l

1 - Razão da escolha do fornecedor ou executante - A , ,-:olha ii; 'r\rtista, pclr

coÍ)sequerrcia, representada pela empresa 19 PUBLICIDADE & EVENTOT 'riRTlSjltjOS L'I-DA;

CNIJJ: 09.661.123/0001-48, não foi contingencial. Prende-se ao fato de t' :las t:i'l'iadrarn-s€)'

irerteltarilen[e. nos Oispositivos enumeradós na Lei de LicitaçÔes e Cor ''los' c( r"oerlte 0 já

cxaustrvat.rtcnte demonstracjo acima, como conditio sine qua non à coi lr:,'taÇào i;rreta cabe'

ainda, retterar que o serviço a Ser executadO é Singular, náO perrnitindo, a: 'irl' CoíTri)'irar;Ões por

ser, tanrberrr, individualizáOo e peculiarizado, de ãcordo com cada profis. 'ral,.1lr:rs uottio i)c'rt"t

obtempera o prof. Loigá úliir"s, "toao profissionat é singular, posto que e:;: itlribu!'': '- 1ttÓltrrrt da

t)alL,azLt ltttmarta", se"ndO que O prOfiSSiOnal a Ser COntratadO pOssue exi' -'nciil ;id:'Sg cárrÍ)f;o'

alerrr da exclr-tsividade com a empresa suso aludida

: nos lrri-;lces do art.
:rosiçâr., .io Processo

.0S riir ,,r1r'ontaÇáo
'.,':: ,.., 1;fOPOSle

r-,/i 1.:. . .'.;Se ShOV,'

-rrtir'rtr:,,. r'ri)i. Jolq.:
:nciit,.,. ,.',yf i,t rt;.ia '(:
;t'í) j)í.' . i-'.';rlr.'li..t(-'illt,

.:ia COii. .t titt. 11, V.

..Se rlrr:; aPfesentai
,r-: lne^igibilidade.' de

2-JustificativadopreÇo_Conformesepodeconstatari.:
rjos valores cobrados anteriormente, ainda que indivrdualizado o -'-

irpreseÍltt,,'Ji:t pela er)rpresa 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARI lS I ICOS '
verifica-se iacilnterrte ser este cornpatível corTl os praticados no rrlercaLlo

Ulisses, e.rrr rrota de rodapé, inÍortrta-tios que "/ve.sse lJottto. pdrcco qLt'"

l)r/sc'í.lr o i.)teço tle 'nercac\o',, /7,4S Observar qLtanto 0 /7lc'srllo artislt'

eqttivalenta dé outros orgãos da Administração Publica. Regra (/tig se co'r l

<la L-ai rtu ti 666/93 " 7

lleponta extreme de dúvitlas, portanto, que a situar;ão i
\luilÍrrTt l)e .iqui intensiva e extensivamente demonstrada é, tipicarnentt

i-rcitaÇác)

i,irr Justeir t.ilho, Marçal. comentários à Lei de Licitações e Contr''
Dialeticir.
' Ob. cit.

Por fim, <Jiante da fundamentaçáo fático-juri<jica, e:

Considerando a tradicional festividade junina deste MunicÍp,- conl-reci'la enr boa

parte do P:rís;

considerando a necessidade de se comemorar evento tão e:' '' cial, 1lr ';i\fatzado.Íra
cultr-rra cie:;ta localidade; .," '.

Corrsiclerartdo que a realizaçâo dos shows para a ccll'letllorir... .lÊs:lu cr'Joto e algu

tie s.ttlta'' ilPol tâllCia

,4w*

tffi
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Cortsiderando que o Município de Areia Branca não podi :.:eixat :i,; participar,

ativatneÍlte. das comemoraçÕes alusivas a tal evento;

Cottsitlerando, que a realização c1e tal evento serrtltrt-: foi ili' orl:t.ir '.lade c.le:;ttr

nturticipiu

Cgrtsi<ierando, aincja, que a realizaçáo cio everrto, é de r , ies:lc r-ri'roiiccl, plris

torTts'nia;.1 inanuienÇâo da cultura, bem comO o turisr-tlo regiortal c: itnpulsior,, colll,:;,.:ri; local

Considerando, por fim, que a banda musical constante da prolr:,:;ta de preÇo, como e
c1o corrirecirnerrto de todos, integra modalidade de grupo popular, .,,.) estilo e dtverso

lrrciubitavcirnente, este requisito dispensa maiores comentários, pois, pelo :r . todA iiirttlartidade é

:,ílUgdorar,-1e que "rn[rsica é arte", pouco importando a sua espécie, descie r; I-êSpr":rlios a nloral

c os uon-§ r.l,t:;ttirtles.

Perlaz a presente inexigibilidade o valor total RS 20.000,00 1..:.te ntil ri:lis), sertdi:
(.lue íls (lespesas decorrentes para contração serão por conta da :- 'iJuintc li:lssrficerç:iio

OrçAI r)erl tí, ria

Cód. Urtid.
Orçanientária

1 530

Projetol
Atividade

2035

Natureza/
Despgsa
33903900

Forrte de
Reclrrsos

i(i01

Firrailtnente, porértt não Ínenos importunte ex posrsh.s, oplrrL

uos servi('os rio profrssional artisticos - a Banda Catla corn Linráo, por itLi..

PUBLICII.)I\DE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA, CNPJ: 09.661 .123IOAO'I

i)roccssl :,eitlri.rtits, ex vi cjo art. 25. lll, c/c art. 26, parágra[i-l único' i,

I ô66i93 .rírt sua atual redação

Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, para apreciação e po: i r

Justiíicairva, que dá espeque;:o Processo de lnexigibilidade de Licitaç',.'
sr:r'pr,rbl,;.-,i1a rra itttprenSa oficial, corno condiçãO de eficácia, etlt obediêrrt;,

i13 rrtr-.Sr'r i., ít(rIrr]íl jr,rridica susoaludida.

,ir- ríll :ri .rr,:ãO dest;l
apoi .' iliirc devrlÍ'.j

.J (,'íi/r .i.; irrtiqil .lí;

Pl*tu

t:ittif icu ;, /Jr'esL''. it,... .'.ri;v.i .'.

por CofiSillJuit. --, , uvir
priicedirtteítta. í . .iíit,,,

e.:ffi*fu
Prc[eiL, : rl iL'i,;.ri

Areia Branca/SE, 06 de m4ic.r de 2019

@,;.^'Drh 4'i,.
ruhnta DJALM6 DlAs RlBElro

Secretaria de Cultura,-Iurisrrlo, Esporte e Lazc
Portaria no 0512017

j_)
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