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PARECER JURÍDICO Nº 2021.16.09.001 

 
 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
 

ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE 
QUALQUER SETOR ARTÍSTICO. 
 
 

EMENTA: Direito Administrativo. Inexigibilidade de 
Licitação. Contratação de profissional de qualquer 
setor artístico. Possibilidade legal. Parecer 
Favorável. Art. 25 c/c art. 13 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

I - Relatório 

 

Preliminarmente, vale mencionar que a Secretaria de Cultura, Desporto e 
Turismo do município de Primavera, por meio do Ofício nº 130979-a, datado de 13 de 
setembro de 2021, encaminhou pedido ao Prefeito municipal, solicitando apoio para 
contratação da aparelhagem “Super Pop Live” como meio de entretenimento ao 41º 
Festival do Feijão da comunidade do Jabaroca.   

 
Destaca-se os seguintes atos administrativos que instruem os presentes autos: 

➢ Ofício – Provocação da demanda; 
➢ Termo de Referência;  
➢ DECLARAÇÃO de adequação orçamentaria e financeira;  
➢ Termo de Autorização; 
➢ Termo de Autuação;  
➢ Documentos da empresa – POP SOM S/S LTDA; 
➢ Minuta do Termo de Inexigibilidade; 
➢ Minuta do Contrato. 

 

Isto posto, o processo foi remetido a esta Consultoria Jurídica, para a análise 
prévia dos aspectos jurídicos da contratação, que por sua vez tem o escopo de assistir 
está Municipalidade no controle interno da legalidade dos atos administrativos 
praticados na fase prévia ao procedimento de contratação. 

 

Este é o Breve relatório. 
 
 

II – Análise Jurídica 
 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA  

Assessor ia  Jur íd ica  

 

 

2 

CNPJ nº 05.149.141/0001-94 
Avenida General de Moura Carvalho, Centro, Primavera, Estado do Pará, CEP: 68707-000 

As contratações públicas devem ser precedidas da realização de certame 
licitatório, cumprindo ao administrador a escolha da avença que seja mais vantajosa ao 
interesse público, sem menosprezar o princípio da impessoalidade, que regula a 
participação dos licitantes, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da 
República de 1988 e da Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações). 

 

Como bem disserta o eminente professor Celso Antônio Bandeira de 
Mello, a licitação visa:  

[…] proporcionar às entidades governamentais a possibilidade de 
realizarem o negócio mais vantajoso e assegurar aos administrados 
ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas 
administrativas entendem de realizar com os particulares. (1980, p. 
158). 
Nesse norte, a realização da licitação é, em regra, conditio sine qua non 
para a consecução da contratação pública. Com efeito, é preciso que a 
Administração obtenha a proposta mais vantajosa ao interesse público 
e, ainda, conceda a todos os interessados igualdade de condições.  

 

Odete Medauar destaca que “A Administração não pode contratar 
livremente, porque deve ser atendido o princípio da igualdade de todos para contratar 
com a Administração e a moralidade administrativa, sobretudo” (2010, p. 187). 

 

Excepcionalmente, em situações de inviabilidade de competição, a 
própria lei estabelece hipóteses de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no 
art. 25 da Lei nº 8.666/1993, autorizando a Administração a realizar contratação direta, 
sem licitação. Senão vejamos: 

 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 
licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação; 
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. 
§ 1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de 
desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, 
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aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados 
com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do 
contrato. 
§ 2º Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se 
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano 
causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o 
agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 
cabíveis.  

 

Sobre o inciso I desse dispositivo, José dos Santos Carvalho Filho ensina 
que, de fato, se somente uma empresa fornece determinado produto, não há como se 
realizar o certame. O autor ressalta que a exclusividade pode ser absoluta ou relativa. 
A primeira se caracteriza pelo fato de só existir um produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo no país; a segunda ocorre apenas na praça de aquisição do bem, caso 
em que, havendo fora da praça mais de um fornecedor ou representante comercial, é 
possível que a Administração Pública realize a licitação. Ele acrescenta que a 
exclusividade precisa ser comprovada por meio de atestado fornecido pelo órgão de 
registro do comércio do local, pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou por 
entidades equivalentes. 

 

Em relação ao inciso II do artigo 25, Carvalho Filho afirma que não são 
quaisquer serviços que podem ser contratados diretamente, mas sim os serviços 
técnicos e especializados, ou seja, aqueles enumerados no artigo 13 do mesmo diploma 
legal, cuja execução depende de habilitação específica.  

 

Para a configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação, exige-se 
ainda que os profissionais ou as empresas possuam notória especialização, isto é, 
desfrutem de prestígio e reconhecimento no campo de sua atividade. Além disso, a 
Administração Pública deve concluir que o trabalho a ser executado por determinada 
pessoa, além de essencial, é o mais adequado à plena consecução do objeto do contrato 
e que seus serviços têm natureza singular. 

 

Por fim, o inciso III – que é o objeto de interesse deste arrazoado – dispõe 
ser inexigível a licitação “para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública”.  

 
 

II.1 – Inexigibilidade de Licitação para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico. 

 

O art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 assim dispõe: 
 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
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[...] 
III – para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
(Grifo nosso) 
 

A justificativa da inexigibilidade nesta hipótese é a inviabilidade de 
competição. Com efeito, não há critérios objetivos para aferir a melhor proposta para a 
Administração Pública, não havendo, por consequência, supedâneo fático para a 
realização do procedimento licitatório. 

No entanto, ainda nas hipóteses de inexigibilidade, o administrador 
público não está inteiramente livre para a contratação. É preciso a observância de 
determinados requisitos legais e constitucionais, tudo devidamente demonstrado em 
processo formal de inexigibilidade.  

 

Destarte, pela redação do art. 25, inciso III, da Lei de Licitações, para a 
contratação de profissional do setor artístico é preciso:  

 

i) contrato firmado pelo próprio contratado ou por meio de 
empresário exclusivo; 
ii) consagração do artista pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

 

Além desses requisitos, é preciso que a contratação observe ainda o 
disposto no art. 26 da mesma lei, que assevera: 
 

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o 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. 8o 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. 
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de 
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, 
com os seguintes elementos: 
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que 
justifique a dispensa, quando for o caso;  
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;  
III - justificativa do preço. 
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os 
bens serão alocados. (Grifo nosso). 

 

Desse modo, frise-se, apesar de ser inexigível o processo de licitação 
propriamente dito, a Administração não está totalmente livre para a escolha do 
contratado, devendo haver um mínimo de formalidade para possibilitar a aferição dos 
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requisitos, os quais devem estar prontamente evidenciados no bojo do processo de 
inexigibilidade. 

 

Com efeito, além dos requisitos do art. 25, é imprescindível a publicação, 
na imprensa oficial, da inexigibilidade, da justificativa da escolha do contratado e da 
justificativa do seu preço (art. 26 da Lei de Licitações), evitando-se prejuízos ao erário 
em razão de superfaturamentos. 

 

A grande preocupação na interpretação das hipóteses de inexigibilidade, 
sobretudo a introduzida pelo inciso III, é a abrangência das expressões contidas no 
permissivo legal. Em verdade, trata-se de termos jurídicos indeterminados, que 
concedem, em tese, certa margem de discricionariedade ao administrador. 

 

Bandeira de Mello conceitua a discricionariedade administrativa como: 
 

[...] a margem de liberdade que remanesça ao administrador para 
eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre 
pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso 
concreto, a fim de cumprir o dever de adotas a solução mais 
adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da 
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no 
mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma 
solução unívoca para a situação vertente. (Grifo nosso) 
 

Segundo os ensinamentos do grande autor, a fluidez das expressões legais 
confere certa margem de discricionariedade ao administrador, que terá a incumbência 
de, no caso concreto, escolher a solução ótima dentre as possíveis. 

 

O próprio Celso de Antônio Bandeira de Mello, ao conceituar a 
discricionariedade administrativa, conforme transcrito, assevera ser essa “a margem de 
liberdade que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes 
de razoabilidade um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis”. Vê-se, pois, 
que o administrador deve obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
não podendo, sob o manto da discricionariedade, adotar medidas absurdas, danosas ao 
interesse público. 

 

Assevere-se que a doutrina e a jurisprudência vêm permitindo um maior 
controle da discricionariedade do administrador, mormente diante de ofensas ao 
princípio da proporcionalidade. 

 

A proporcionalidade é princípio de envergadura constitucional que 
decorre do devido processo legal em sua acepção substantiva. Tem por finalidade limitar 
a atuação do Poder Público a parâmetros constitucionalmente aceitáveis. 

 

A proporcionalidade deve ser analisada levando-se em conta o trinômio 
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necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, conceitos parcelares 
que permitem a verificação da lisura e da aceitabilidade de uma conduta estatal. 

 

A necessidade resta presente quando a medida implementada se mostrar 
imprescindível à consecução do desiderato perseguido. No caso em análise, deve-se 
ponderar se a contratação de bandas para a animação de festas populares é necessária 
à promoção cultural dos munícipes. 

 

Lado outro, a adequação é respeitada quando a medida tomada se 
mostrar coerente com o fim perseguido, se há um perfeito acoplamento entre a ação e 
o resultado.  

 

Desta feita afigura-se necessário ponderar, na espécie, se a contratação 
de bandas musicais seria adequada para a promoção cultural da população. Como 
exemplo, seria inadequada a contratação de um artista lírico para a animação de uma 
festa popular. 

 

Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito resta atendida quando 
houver um equilibrado custo-benefício, ou seja, as melhorias trazidas pelas medidas são 
superiores aos seus malefícios. Logo, a contratação de bandas de música não pode 
acarretar restrição orçamentária que comprometa repasses para áreas prioritárias, a 
exemplo da saúde e educação. 

 

Diante disso, é possível traçar alguns parâmetros para que se verifique a 
conformidade da contratação de artistas para a realização de shows e eventos com a 
Constituição da República e com a Lei de Licitações, quais sejam: 

I) contrato firmado pelo próprio contratado ou por meio de 
empresário exclusivo; 

II) consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião 
pública; 

III) razão da escolha do profissional do setor artístico; 

IV) justificativa de preço; 

V) publicidade da contratação; e 

VI) comprovação da aplicação do mínimo constitucional nas áreas de 
saúde e educação. 

 

Assim, preenchidos os requisitos legais e constitucionais, e respeitada a 
necessidade de formalização do respectivo processo para a aferição das exigências – as 
quais devem estar todas devidamente demonstradas nos autos da inexigibilidade –, é 
possível a contratação de personalidades do setor artístico por inexigibilidade de 
licitação, amparada no art. 25, inciso III, da Lei de Licitações. 
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Nesse sentido com base nos documentos arrolados nos autos do processo 

infere-se que a empresa POP SOM S/S LTDA é uma aparelhagem consagrada pela crítica 
paraense, fundada entre os anos de 1986 e 1987, pelo empresário Elias Carvalho, com o 
nome de Big Som Progresso. Atualmente, a aparelhagem Super Pop Live, dependendo 
do período, realiza em média 15 shows por mês.  

 
Um outro aspecto a ser verificado na inexigibilidade de licitação, que 

também se estende aos casos de dispensa, refere-se aos preços. Não pode haver a figura 
do superfaturamento, que ocorre quando o valor contratado se apresentar superior ao 
praticado no mercado. Portanto, faz-se necessária a comparação. 

 
Quanto ao preço, reiteramos que o artigo 26, parágrafo único, inciso III, 

da Lei n.º 8.666/93 diz que o processo deve ser instruído com a justificativa de preço, o 
que como vimos foi robustamente observado. Foi demonstrado com a juntada de 
documentos ao processo, que o preço praticado é razoável em relação ao valor de 
serviços análogos, conforme pesquisa realizada no mural do TCM/PA. 

 

III. CONCLUSÃO 
 

Considerando as peças colacionadas aos presentes autos, trazidas ao 
conhecimento dessa assessoria, bem como a incidência do normativo aplicável ao caso 
sub examine, face à adequação ao estabelecido pela Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e demais artigos aplicáveis à espécie, podendo o feito ter o seu 
prosseguimento, com vistas ao fim colimado pelo interesse público. 

 
Diante do exposto, manifesto-me pela possibilidade da contratação da 

empresa POP SOM S/S LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.823.339/0001-49, objetivando a 
“Contratação da aparelhagem “Super Pop Live” para apresentação de show musical no 
41º Festival do Feijão, na comunidade do Jabaroca, no município de Primavera/PA”, ao 
valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mediante inexigibilidade de 
licitação, amparada no art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/1993,  

 
É o parecer, S.M.J.! 

 
 

Primavera-PA, 16 de setembro de 2021. 
 

 
 

Bruno Lopes de Carvalho 
OAB-PA nº 15.586 
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