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Vem oo exome deste Procurodor Jurídico Municipol, o presente
processo odministrotivo instourodo com o objetivo de verificor o
plousibilidode do controtoçõo do empreso C CARDOSO DA SILVA EIREU, por
meio do inexigibilidode de licitoçôo, nos termos do ort. 25, lll, do Lei 8.óóói93,
poro reolizoçôo de shows em comemoroçoo oo oniversório de I ó2 onos do
Município de ltoitubo, visondo otender os necessidodes do FUNDO
MUNICIPAI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme o constonte no Solicitoçõo
de Despeso onexo oos outos.

Consto Despocho do setor compeiente, o quol informo quonto à
previsÕo de despeso no progromoÇôo orÇomentório Exercício 201 B

Alividode 13.392.,l00ó.2.031 Apoio e incentivo os Monifestoções Culturois,
ClossificoçÕo Econômico 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoo Jurídico.

Oro, o representonte do Empreso, opresentou proposlo de R§-

185.000,00 (clnlo e oilenlo e cinco mil reois) poro o reolizoçõo de 03 (três)

shows, oquol é o empresório exclusivo.

A conlrotoçÕo de shows ortísticos diÍere dos demois formos de
controtoçôo. O inciso lll, do ort.25 do Lei 8.6óó/93 prevê que:

"Arligo 25 - É inexigÍvel o licitoçôo quondo
houver inviobilidode de compeliçõo, em
especiol:
(...)

lll - poro con'troloçÕo de profissionol
quolquer setor ortístico, diretomente
otrovés de empresório exclusivo, desde

PARECER JURíDrCO/pMt ID\COM/2}I 8.

PROCESSO N": 021201 8-lL.

INIERESSADO: FUNDO MUNICIPAT DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAITUBA.

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SHOWS, EM
CoMEMORAÇÃO AO ANTVERSÁR|O DE 162 ANOS DO MUNTCIP|O DE
ITAITUBA.

EMENTA: ControtoçÕo Direio por lnexigibilidode de LicitoçÕo.
Constitucionol. Administrotivo - Bose Legol: ort. 25, inciso lll do Lei n'8.6óó193.
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obronge umo vosto progromoçÕo, denlre elos: religiosos (cotó

evongélicol, populores (com show de renome nocionol) e olivi

esportivos, envolvendo todo o comunidode com voriodos otroçÕes'
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consogrodo pelo crÍtico especiolizodo ou
pelo opiniõo pÚblico".

Os ilustres juristos BENEDICTO DE TOLOSA FILHO e LUCIANO MASSAO

SAITO, em suo obro denominqdo "Monuol de LicitoçÕes e Controtos
Administrotivos", ensino que:

"A hipótese de inexigibilidode poro
conlroloçõo de ortisto é o mois pocífico,
desde que o escolhido, independenlemente
de estilo que, digo-se de possogem, é muiio
subjetivo, sejo consogrodo pelos críticos
especiolizodos e pelo gosto populor. O oriisÍo
tem que ser conhecido, mos nõo preciso,
necessoriomenle ser excepcionol. Com o
gronde exlensõo Íeniioriol e o regionolismo
de culluro existente no Brosil, com o
ofloromenlo regionolizodo de trodiçôes e de
folclore, o conceito de consogroçôo populor
deve ser tomodo de formo porticulorizodo,
islo é, um ortislo muito populor no norte pode
nÕo ser conhecido no sul, sendo, ossim, no
suo regiôo o licitoçôo é inexigível".

A contoro Aline Brosil vem fozendo gronde sucesso em todo Brosil,

é muito conhecido pelo populoçõo, principolmente pelos cotólicos,
gozondo de excelente conceito e oceitoçõo populor. A duplo sertonejo

úumberto e Ronoldo foz sucesso em todo o pqís, inclusive no exterior, sendo

consogrodo como o duplo mois requisitodo pelo populoçõo ltoitubense. Jo

o conior e postor do gênero evongélico Cloyton Viono vem fozendo
sucesso no meio evongélico.

Neste ensejo, o oniversório desle Município é um evenÍo que
lico e
dodes

Com bose nos informoçÕes constontes nos outos do proc

odministrolivo 02/2018 - lL, o controtoçÕo dos serviços do empres

CARDOSO DA SILVA ElRELl, poro reolizoÇÕo de shows ortísticos do cont
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cotólico ALINE BRASIL, do duplo sertonejo HUMBERTO E RONALDO e do
contor e postor do gênero evongélico CLAYTON VIANA, viso envolver todo
o comunidode e fozer com que todos possom oproveitor e se divertir com
os otroções em comemoroçÔo oo oniversório do Município de ltoitubo,
conforme relolo no justiÍicotivo descrito o seguir, in verbis:
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Referbteia: Üntrataçdo
Artísticos para rcalizaçdo

Municílol2l18.

"IUSTIFICATIVA

Da: COMIUCEL ( Coordenadoia Municipal ile luamtuilc,
Cultura, Esporte e Lazer)

S ro: CO O EDEN AD O R F RAN CIMAR UCHO A

Assunto: PEDIDO DE CONTRATAÇÃO

de Entpresa Promotora de Shows

de show Artístico no Aniaersaio do

1

Tendo em uísta o grande eoento de '162 anos do aniuersaio de

Itaituba onde toda popilaçao de ltaitubn se reúne em un só lugar-,

na orla de Itaitrba para conrc nÍar seu aniaersaio em três dias de

festo, onde se conetrrorara nos dias 13,14, 15 de dezembro fu 2018,
'o 

euento te do grundr inryorlancia Para a Wpulaçdo ltaitubense, se

conÉnrcra os 'ló2 anos da cidade em três grandes dias abrangendo

aos gostos de toda populaçdo ltaitubense, seja ela qual for'

E pnra essa realização faz-x necessáio a contrataçlo de

cantores àe aáios gêneros conõ católico, eaangélico, e popular, onde

frzentos unn prsqTísa ,a cidade con a população e chegaran a

'seguinte concllusao pela opiniao da poputiçao ltaitubense, enldo

atraués desle uenlrc lle peclir os seguinles cqntores:

Día 1.3 de dezenúro de 2078 cantora católico Aline Brasil, cantora

do gênero que oem fazendo grande sucesso em todo Brasil, e a

poplt laçio de Itaituba pedíu Para Ete fzesse a contrLtaçdo dessi

contoÍa para o aníuersaio de ltaítuba

2- Din 1.4 de dezenrbro de 2018 duplas sefianejo Humberto e Rotalilo
stcesso en todo Brasil, e t'ora dos pais estnndo cofi sua ntusíctt tocadn

em 1o lugar nns rádios e na iitenvt, Sendo consagrada como a dupla

mais requisitada pela poPulação ltaitubense .

3- Dia 15 de dezembro de 201 I cantor e pastor do género man

Clayton Viana que oem fazendo sucesso em seu msio

isso essa população desse gênero escolheu por ser urt gran de nu

de isreias euançélicas em ltaituba.' intao te"ndo ent aista e acompanlnndo a opínido do pu

Itaitubense e sendo o eaento tdo espeÍado por toda população o
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todo , aerirc traoes deste contexto, enca inho a V.SenhoriT
SECRETÂRIÁ DE ÁSSISTENCIÁ SOCIAL , SOLÁNGE
MOREIRA DE AGUIAR , o Wdido para a cotltrutaçdo desses

cantores de uáios gêneros para abilhantar o aniaersário de nossa

cidade e para d.ar legalidade em toda documeúação necessá.ia paru a

contrataçdo dos cantores,"

DionÍe do reolidode, o próprio Lei de Licitoçôo se preocupou
prevendo o controtoçÔo de ortisÍos sem reolizoÇÕo de certome licitofório,
jó que o controtoçôo levo em conto o quolidode inÍelectuol do prestodor
e, nôo o preÇo em si.

Ademois, Íorçor o AdministroçÔo PÚblico o reolizor liciloçÕo,
nestes cosos, resuttorio em prejuízos finonceiros e em violoÇôo direto oo
princípio do economicidode. O procedimento resultorio inÚtil e contrório oo
interesse do Poder PÚblico e, no ponto, nÔo se olvide os oltos custos

dispendidos pelo AdministroçÕo todo vez que reolizo licitoçÕes, sejo com o
mobilizoçõo do oporoto técnico ou odministrotivo que utilizo poro levor o
cobo o procedimento.

Assim, no que pertine oo requisito constonte do inciso lll, do ort.
25 do Lei 8.666193, observo-se que o mencionodo contor é consogrodo pelo

opiniÕo público e pelo crítico especiolizodo, hojo visÍo lerem sido ocostodos
vórios encortes publicodos pelos orgÕos de imprenso especiolizodo e

lornolístico, otestondo que o contoro cotólico ALINE BRASIL, o duplo
iertonejo HUMBERTO E RONALDO e o conior e postor do gênero evongélico
CLAYTON VIANA sôo consogrodos pelo crítico conceituodo. Troto-se de
ortistos nocionolmente conhecido e respeilodo, detendo ossim, o perfil poro

o Íesto em comemoroçÕo oos 1ó2 onos do Município de ltoitubo,
odequondo-se, por conseguinte, às disposiçÕes legois oro citodos.

A Lei determino, oindo, que coso nõo hoio conirotoçõo direto

do ortisto, o oÍiciolizoçõo do procedimenlo deveró ocorrer qtrovés de
empresório exclusivo. No coso em telo, foi ocostodo os Cortos de

Exclusividode.

No que pertine à documentoçÕo relotivo o Hobilitoçõo Jurí co
e Reguloridode Fiscol e Trobolhisto
mesmo otende os ditomes legoi

do empreso em telo, observou-se qu
s preconizodos no Lei de LicitoçÔe

Controtos, orIs. 28 e 29.
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Com efeito, olém dos requisitos do ort. 25, é imprescindível o
publicoçÕo. no imprenso oÍiciol, do inexigibilidode, do justificoÍivo do
escolho do controtodo e do justificotivo do seu preço (ori. 2ó do Lei de
Licitoções), evitondo+e prejuízos oo erório em rozÕo de superfoturomentos.

Ante o exposto, pelos moÍivos ocimo esposodos, verifico-se que

o situoçõo opresentodo enquodro-se dentro do hipótese de inexigibilidode
contidá no Arl.25, inciso lll, do Lei no 8.ó66193, Assim, opino-se em princípio,
pelo controtoçõo do empreso C CARDOSO DA SILVA EIRELI, pessoo jurídico

de direito privodo, inscrito no CNP n".14.ó98J0810001-72, com sede à Rod'

Tronsomozônico, KM 02, s/n, Boino Floresto, ltoitubo - PA, CEP: óBl8l-970, no

volor de R§-l85.ooo.oo (cinlo e oilenlo e clnco mil reois), poro reolizoçõo de

03 (três) shows ortísticos com q conloro cotolico ALINE BRASIL, o duplo
sertonejo HUMBERTO E RONALDO e o conlor e postor do gênero evongélico
cLAYTON VIANA, em comemoroçôo oo oniversório de I ó2 onos de ltoitubo,
visondo otender os necessidodes do Fundo Municipol de Assistêncio Sociol

de ltoitubq.
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Porecer nôo vinculonte, meromente opinotivo.

Solvo melhor juízo, é c o enlendemos.

bo - P/. I0 de Dezembro de 2018.

Alemi khr so

Procurod r Jur ipol
OA PA no 9.9

A.
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