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ESTADO DE SERGIPE

IVIUI.IICÍPIO DE AREIA BRANCA
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

rNExrctBtLtDADE DE LrcrrAÇÃo No 13/2019
JUSTIFICATIVA

A Secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer dêste I\íunicípio, nomeada
pela portaria n' 0512017 , de 02 de janeiro de 2017, vem, em atendimento ao arl. 26, caput da Lei
n' 8.666/93, apresentar Justificativa de lnexigibilidade de Licitaçáo para a Conkatação de
empresa para apresêntação de Show ArtÍstico da Banda Unha Pintada, para a apresentar-se no
tradicional evento dos Festejos Juninos deste Município, a ser realizado no dia 01/06/2019,
conÍorme o quanto disposto neste processo.

Para respaldar a sua pretensão, t[ago aos autos do sobredito processo peças
fundamentais: proposta de serviços e documentos daqueles profissionais e da empresa, além de
outros elementos que se constituem no processo em si.

A Lei n" 8.666/93, art. 25, lll dispÕe, tn verbls:

"Art. 25 - É inexigível a licitaçâo quando houver inviabilidade de
competiçáo, em especial:
(.)
lll - para a conÍatação de profissional de qualquer setor artÍstaco,

diretamente ou através de empÍesário exclusivo, desde que

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública "

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as condiçÕes formais para a
composição do processo de inexigibilidade de licitação (ex vl do art. 26, parágrafo Único, da Lei no

8.666/93); Ei-las:

1 - Razáo da escolha do fornecedor ou executantei

2 - Justificativa do preço

Sabe-se que o citado Município de Areia Branca, por força da sua natureza jurídica,

se sujeita ao Estatuto das LicitaçÕes e Contratos.

É bem de perceber, todavia, que nem sempre é necessário, ou possível instaurar-se
um procedimento licitatório (o que ocorre no presente caso). A regra é licitar, no entanto, a Lei no

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

A inexigibilidade de licitaçâo pressupÕe uma situação em que esta não e viável. Ou
sela, a licitaÇáo inexigível é uma obrigaçâo, principalmente diante das cLrcunstânclas do caso
concreto e da altivez dos bens jurídicos a serem protegidos.

Assim, como se observa, a lei que rege as licitações e contratos administrativos
estabelece critérios ob.jetivos para a contração direta. E é sob a óptica desses critérios
infraconstitucionais que demonstrarei a situaçâo de inexigibilidade de licitação que ora se
apresenta.

1

Em que pese a inviabilidade de competiçáo, ainda assim, é inexigivel o Processo
Licitatório, em íazâo dos requisitos, todos voltados para a pessoa do futuro contratado.

lnstada a manifestar-me, apresento justificativa de inexigibilidade de lrcitação sub
examine, o que faz nos seguintes termos:
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1 in Fernandes, lorge Ulisses Jacoby. Contratação Direta Sem Licitação

W,".
Brasília

2

Definindo, de forma bastante clara e sucinta, o que seja necessário p?ta. um:

contratação direta, nos moldes do art. 25, lll da Lei de LicitaçÕes e contratos, o festelado

administiativista Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, doutrinou:

"Paía a regularidade dessa contratação direta existem três

requisitos, além da inviabilidade de competiçá

i'i'::""f#"t:::1":::::::i::;#:.:':".,'::*
- que o tontratado seja consagrado pela crítica especializada ou

Pela opinião PÚblica " 1

Analisando-se, agoa, pai passu, os requisitos exigidos para. se configurar a

inexigibilidade, além da inviabíidade de competição, veem-se que o profissional que se pretende

"ontrát"r' 
Banda Unha Pintada, preenche o me.mo, conforme a documentaçáo apresentada'

Assim, de cada um dos requisitos preestabelecidos, temos:

>Quêoobietodacont]ataçãoseja.oserviçodeumartistaproÍissiona|-ALei
no 6.533/78, em seu art. 2o, assim deflne o aÍista:

" AÍ1.2o - Pa.a os efeitos desta lei, é considerado:

| - Artista, o profissional que cria' interpreta ou executa. obÍa de

caráter cultural de qualquer natureza' para efeito de exibiÇão ou

divulgaçáo pÚblica, através de meios de comunicaçáo de ma-ssa

áuãiiràcaiionoeserealizamespetáculosdediversáopública;"

Assim, o profissional, no caso em tela: Banda Unha Pintada - Banda que canta

cançoes paà-todas as idades Ê. qru p"." o Íato- dessa Lei ser de 1978' onde só eram

iecdnneci'Oos como artistas Diretor de ieatio, Coreógrafo, Professor de Arte Dramática, ou outros

"ri"o. 
iãránrntes, ou profissionais de 2o Grau de Átor, Contra-regra' Cenotecnico' sonoplasta'

áu oriru" sàmetnanies (ex vi oó ãrt. 2"1, uino, assim, no inciso lll do mesmo artigo, de forma

Éã.i"ntá urgu reconheàeu, tambem, cãmo profissional artístico, outras categorias, conquanto

póssuíssem 
"atestado de capacitação profissonal ,Íornecido. 

pelo Sindicato representativo das

iãüí"iiái pàrissionais. Entretanto, a Lêi de Licitaçóes e Contratos, ampliando essa exegese, em

sua redaçáo, estabeteceu a coniráüçao de "profissionat de qualquer setor artístlco", enquadrando-

se, desta forma, o cantor, ou banda.

Ademais, a Banda Unha Pintada, é reconhecido no Estado' bem como partes de

Alagoas e Bahia.

i Que seia feita diÍetamente ou através de empresário exclusivo - A contrataçáo se

dará através de empresário exclusivo para a realizaçáo desse espetáculo ryal :91? a

ãífresa utlHA prúiÀoa PRoDUçoES & ÉvENTos LrDA ME' cNPr:

24.462.52410001{,2, consoante declaraÇóes ou cartas apresentadas' Ademais' como o

pàOrto O, contrataçáo se concretiza num objeto material (realizaçáo de shovr's) esta

prefeitura irá obtê-lo como resultado direto do tontrato. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

noi ensina que "não hà nenhuma exigência sobre o meio de demonstrar a exclitsiwdade

sendo aceita normalmente a declarãção feita pelo prÓprio aftista de que determinada

luridica.
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Marçal Justen Filho, também nesse sentido:

"A exigência da consagração perante a critlca ou a opinrão pÚblica

destinã-se a evitar comparações arbitránas' A Ler admite a

possibilidede de contraposiçáo entÍe a opin'áo da crítica

especializada e a opiniâo pública Basta uma das duas hipÓtese§

para aulorizar a contrataçâo Em qualquer caso' o dispositivo deve

ser interpretado de modo coerente com a natureza do interesse

PÚblico " I

Nesse sentido, todas essas recomendaçÕes foram devidamente cumpridas'

Devemos, ainda, encarar a quêstão da pÍetendida contratação em dois pontos

básicos e cruciais: ser estabelecida exclusivamênte à luz do interesse público e visar à realizaÇão

áo bem comum. E, assim, podemos constatar, hialinamente, que ambos se fazem presentes no

ãúiãú o" iontrrt"çâo, pois o fim ao qual se destina a contrataçáo, qual sela a realizaçáo. de um

sh'ow dessa magniiude, com profissional desse quilate, em comemoração aos tradicionais festejos

tr;t;;;-d"rd ú"rnúipó poséri inegavelmente, interesse público, haja vista enraizada na cultura

da populaçâo desta localidade.

Outrossim,êdoconhecimentodetodososmunícipes,queaaludidafe§tividadefaz
parte do 

""ÉnãaiO 
cultural do Município de Areia Branca, o que nos impulsionou a dar

continuidade a esse evento.

Jorse urisses'"""';:l:H 
:J::""";,, ;"-, a conÍataÇão diíeta,

hipótese restrita, ditada pelo interesse pÚblico

Nesse caso, náo deve ser olvidado que a individualldade da

produÇâo artística acarreta, em regra a inviabilidade de

competiçâo. É justamente a ausência de parâmetros que assegura

a criatividade humana." 5

MarÇal Justen Filho, com lapidar clareza, assere:

pessoa é seu agente exclusivo" 2. Dessa forma, dispensamos marores comentários a

respeito, ante a clareza cristalina da contratagão.
eue o contratado seja consagrado pela critica especializada ou pela opinião pública

- A Eanda Unha Pintãda é recónheciáa no Estado, bem como partes de Alagoas e Bahia

Novamente, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, por excelência, esclarece-nos

"Já foi questionado, em seminário promovido pelo CentÍo

Brasileiro para Formação Política, se o fato notÓrio da

consagraçâo pela opinião pÚblica necessita ser demonstrado nos

autos.-É'óbvio que náo se pretende que o agente faça juntar

centenas de recortes de jornais, por exemplo' sobre o artista' mas

que indique sucintamente por que se convenceu do atendimento

desse requisito para promover a contrataçêo direta' como citar o

nÚmero àe discos gravados, de obras de arte importantes'

referência a dois ou três famosos eventos " 3

3

2 Ob. cit.
3 Ob. cit.
4 Ob. cit.
5 Ob, cit.
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"Portanto, somente quando se fizer necessária a contratação de

proÍissionais para desenvolvimento de atividades de satisfação do

interesse público e que se poderá aplicar o drspositivo "

E, nesse diapasâo, comPlementa

"A atividade artística consiste na emanaçáo
personalidade e da criatividade humanas. Nessa
impossÍvel verificar-se identidade de atuaçÕes." 6

direta da
medida e

vencidos os requisitos necessários para uma contratação direta nos moldes do art

25, lll da Lei no 8.666/93, vejamos, agora, as condiçÕes formais para a composição do pÍocesso

de inexigibilidade de licitaçâo.

1-Razãodaescolhadofornecedorouexêcutantê.AescolhadoArJista,por
consequência, representada pela empresa UNHA PINTADA PRODUçÓES & EVENToS LTDA

üe,CHp.l, Zl.ldZ.SZltOOOlA2, nâo ioi contingencial. Prendê-se ao fato de que elas enquadram-

ie, 
'perfeitamente, 

nos dispositivos enumeradoi na Lei de LicitaçÕes e Contratos, consoante o já

exaustivamente demonstràdo acima, como conditio síne qua non à contratação direta. Cabe'

ainda, reateÍar que o serviço a ser executado é singular, nâo permitindo, assim, comparaçÕes' por

ser, tambem, individualizádo e peculiarizado, de acordo com câda profissional,. pors 
-como bem

óúiàrp"r" o prof. Jorge Ulisses, "todo profissional é singutar,.posto que esse atributo é próprio dà

natureiza humanal sdndo que o profissional a ser contratado possui experlência 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 indivldualizado o serviço, e da proposta

àpresentaoa pela empresa UNHA PINTADA PRODUçÔES & EVENTOS LTDA ME para esse

sirow, verifica-se Íacilmente ser este compatÍVel com oS praticados no mercado. O eminente Prol

Jàrg; Uii.."r, em nota de rodapé, infoÍma-nos que "Nesse ponto, parece que a melhorTegra.não

à iut"u, o preço de 'mercado', mas observar quanto o mesmo aftista cobra pelo espetáculo

àquivalente'de àutros órgãos da Administração Púb1ca. Regra que se coaduna com o aft. 15, V

da Lei no I 666/93." 7

Reponta extreme de dúvidas, portanto, que a situaçáo que se nos apresentar

conforme aqui intensiva e extensivamente demonstrada é, tipicamente, de lnex§ibilidade dê

Licitação.

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

considerandoatradicionalfestividadejuninadesteMunicípio,conhecidaemboa
parte do Pais:

considerandoanecessidadedesecomemorareventotáoespecial'jáenraizadona
cultura desta localidade:

ConsiderandoquearealizaÇãodosshowsparaacomemoraçãodesseeventoéalgo
de suma importância;

6 i, Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Dialética.
7 Ob. cit.
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Considerando que o MunicÍpio de Areia Branca não pode deixar de participar,

ativamente, das comemoraçÕes alusivas a tal evento;

considerando, que a realização de tal evento sempre foi de responsabilidade deste

municÍpio,

Considerando, ainda, que a rcalizaçâo do evento, é de inteÍesse pÚblico, pois

fomenta a manutenção da cultura, bem como o turismo regional;

Considerando, por fim, que a banda musical constante da proposta de preço, como é

do conhecimento de todos, integra modalidade de grupo popular, culo estilo e diverso

lndubitavelmente, este requisito dispensa maiores comentários, pois, pelo que toda humanidade é

sabedora de que,,música ê arte", porco importando a sua espécie, desde que respeitados a moral

e os bons costumes.

Êooar

Pertazapresenteinexigibilidadeova|ortotalR$70.000,00(setentamilreais),
sendo que as despesas decorrentei para contraçâo serâo por conta da seguinte classiÍicação

orçamentária:

Cód. Unid.
o amentá ria

Natureza/
Des esa
33903900

ARIA OJ DIAS RIB
Secretaria de Cultu Turismo, Esporte e Lazer

Portaria no 05i 2017

Fonte de
Recursos

1001

Ratifico a pÍesente Justificativa e,
por conseguintq aProvo o
proced i me nto. Pu b I iq ue-se.

Finalmente,porémnáomenosimportante'expos,.SÍis,opinopelacontratação.djretâ
dos serviços do profissional artísticos - Unha Pintada, por intermédio da empresa UNHA

P|NTADA PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME, CNPJ: 24.462.524/0001-62, sem o precedente
processo Licitatórió, ex vi do art. 25, lll, ctc ad.. 26, parágrafo único, ll e lll, todos da Lei no

I 666/93. em sua atual redaÇâo.

AoExcetentÍssimosenhorPrefeito,paraapreciaÇáoeposteriorratificaçãodesta
Justificativa, que dá espeque ao Processo de lnexigibilidade de Licitação, apÓs o que deverá

ser publicada'na imprensa'oficial, como condição de eficácia, em obediência ao caput do artigo 26

da mesma norma jurídica susoaludida.

Areia Branca/SE, 29 de março de 2019.
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Projeto/
Atividade

203 51530


