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P A R E C E R JURÍDICO 

 

EMENTA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO MUSICAL 
EXECUTIVA DO XXXVIII FESTCAM QUE SE 
REALIZARÁ NOS DIAS, 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 
2019, NO CAMARÓDROMO, NO MUNICÍPIO DE 
MUANÁ 

 

I - RELATÓRIO 

 

Consulta-nos o Excelentíssimo Senhor Prefeito do 
Município de Muaná, acerca da possibilidade contratação direta, por 
inexigibilidade de licitação, dos artistas: SOLANGE ALMEIDA, BETTO E NALDO, 
SUANNY BATIDÃO, THIAGO COSTA, VILLA KIDS FESTIVAL, VINGADORES DO 
BREGA, FRUTO SENSUAL, através do empresário exclusivo J F EVENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI–ME (AMAZON ENTRETENIMENTO), para realizar show 
durante o Festival do Camarão nesta cidade, no dia 07, 08 e 09 de junho do ano em 
curso. 

 
Juntamente com a consulta é encaminhado o 

memorando da Presidente da Fundação de Cultura, Desporto e Turismo deste 
Município e da Coordenação Geral do FESTCAM, contendo a justificativa da 
contratação pretendida, a escolha do artista e o preço proposto, destacando, ainda, 
a sua importância para o evento e demais elementos constantes no processo. 

 
Consta a proposta da empresa, com a bibliografia do 

artista, matérias jornalísticas, notas fiscais da empresa demonstrando o preço da 
contratação para outros eventos e demais documentos necessários à instrução 
deste processo administrativo. 

 
É o relatório. Passaremos a exarar o parecer jurídico 

que se segue. 

  

II - PARECER 
 

Inicialmente, cabe destacar que o Festival do Camarão 
que acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de junho do ano em curso é um evento 
cultural, tradicional, de interesse público relevante, que gera incremento de 
receitas decorrentes de atividades turísticas, com flagrantes benefícios para o 
município e toda sua população.  

 
No que concerne à contratação pretendida, cabe à Lei 
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Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, disciplinar as normas gerais 
sobre licitações e contratações públicas, definindo os casos e situações em que a 
mesma é indispensável, seus procedimentos, bem como definindo as execuções a 
esta regra, em que é possível a contratação direta sem licitação.  

 
Assim é que dispõe o art. 2º da Lei 8.666/93 sobre o 

assunto:  
 

“Art. 2º - As obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com 
terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.”      

 
A prévia licitação pública é, portanto, a regra, em 

atenção ao princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.  
 
Em que pese o teor de regramento geral do acima 

citado, e que em razão dessa natureza deve ser observado com rigor, tal princípio, 
por óbvio, admite exceções. 

 
Vez ou outra uma dada situação fática poderá revelar 

que o instituto da licitação pública surge como meio inadequado para a consecução 
das necessidades de interesse público que ele mesmo visava atender. 

 
Não por outro motivo o Constituinte, reconhecendo 

que não será em todos os casos o torneio licitatório útil ao desiderato a que se 
destina, fez inaugurar o texto constitucional a expressão “Ressalvados os casos 
especificados na legislação...”, admitindo, pois, a existência de excepcionalidades 
casuísticas, atribuindo competência para que norma infraconstitucional pudesse 
discorrer sobre as possíveis hipóteses nas quais seria aceitável o afastamento do 
Dever Geral de Licitar. 

 
Quando tal se verifica, competirá ao agente buscar nas 

exceções ao Dever Geral de Licitar, em qual delas se acomoda a situação fática a ser 
tratada para balizar a adjudicação direta do objeto pretendido. 
 

A contratação direta sem licitação, por sua vez, 
segundo se depreende da leitura do art. 2º da Lei 8.666/93, é a exceção, 
respeitadas as hipóteses previstas em lei.  As hipóteses de contratação direta, 
previstas na Lei 8.666/93, estão dispostas nos art. 17 (incisos I e II), 24 (I a XXIV) e 
25 (caput e incisos I a III). As hipóteses previstas no art. 17, incisos I e II, referem-
se aos casos de licitação ‘dispensada’, ou seja, cuja contratação direta sem 
procedimento licitatório é dispensado por expressa disposição legal. O art. 24, 
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incisos I a XXX, apresenta as hipóteses previstas para dispensa de licitação, ou seja, 
o rol taxativo de situações em que a lei autoriza ao Administrador dispensar o 
prévio procedimento licitatório. 

 
O art. 25, caput e incisos I a III, por sua vez, 

representam as hipóteses de inexigibilidade de licitação, ou seja, aquelas situações 
em que o prévio certame licitatório não pode ocorrer, dada a inviabilidade de 
competição. Assim dispõe o texto legal sobre o tema:  
 

“ Artigo 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.” (g.n) 

 
De plano, impende salientar que a hipótese do inciso I 

faz alusão a representante exclusivo, no entanto, é destinada às compras em que o 
fornecedor, distribuidor ou produtor for único ou exclusivo e não pra contratar 
serviço. O que não significa dizer que em caso de haver necessidade de contratar 
um determinado serviço e este somente puder ser executado por um único 
prestador, a licitação seria obrigatória por falta de amparo legal. 

 
Recorremos aos ensinamentos de Jessé Torres1 no 

sentido de que o inciso não se submete ao caput do artigo, mas sim, o contrário. 
Logo, o que importa, e sempre será o relevante, é que o objeto a ser contratado seja 
fornecido ou prestado por quem é único. É desimportante o fato da exclusividade 

                                                                 
1
 Comentários à Lei das Licitações e Contratações da Administração Pública, 8ª. Ed, Renovar, 

p.342. 
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recair numa hipótese de compra ou de serviço. É que se o objeto do contrato 
pretendido for um serviço, o enquadramento se dará na CAPUT do artigo, e não no 
seu inciso I. Essa é, inclusive, a orientação da Corte Federal de Contas: 

 

“Abstenha-se de realizar a contratação de serviços com 
fundamento no inciso I do art. 25 da Lei no 8.666/1993, 
já que este dispositivo é especifico para a aquisição de 
materiais, equipamentos ou gêneros fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. 
Contrate serviços diretamente, por inexigibilidade de 
licitação, somente quando restar comprovada a 
inviabilidade de competição, em consonância com o 
disposto nos arts. 25 e 26 da Lei no 8.666/1993”. (Ac. 
1096/2007 Plenário) (g.n) 
 
 No caso sob análise, os artistas entregaram a empresa 

J F EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI–ME (AMAZON ENTRETENIMENTO), CNPJ nº 
20.944.436/0001-46, de seu círculo comercial, a exclusividade da prestação de 
serviços, restrita a uma determinada região e por período certo, conforme as 
cartas de exclusividades anexas aos autos. 

 
A fim de melhor ilustrar, imaginemos que uma editora, 

detentora dos direitos de edição, distribuição e comercialização das obras que 
publica, venha a confiar a uma única empresa — uma livraria local — o direito de 
comercializar um ou vários títulos em uma determinada região territorial, 
digamos, no Estado do Pará. Não se nega que esta reserva de mercado é do alvitre 
da própria editora que, naquele Estado, preferiu não ter uma pluralidade de 
livrarias ou livreiros em detrimento da exclusividade de uma única empresa. 

 
Portanto, caso a Administração Pública local venha 

necessitar adquirir justamente tais títulos, configurada estaria a inviabilidade de 
competição ao passo em que a editora (dona dos direitos de edição, distribuição e 
venda) autorizou apenas uma certa empresa a comercializá-las. Seria, pois, a 
hipótese de inexigibilidade relativa, onde, em princípio, mesmo havendo vários 
indivíduos de outras localidades com disponibilidade do mesmo produto, em 
caráter circunstancial decorrente da existência de contrato de representação 
comercial exclusiva, somente uma empresa estaria autorizada pela detentora dos 
direitos de distribuição a comercializar tais obras no Estado do Pará. Cumpre frisar 
que sobre esse aspecto não há controvérsia.  

 
Daí porque, as cartas de exclusividade, apresentadas 

pela empresa, configuram inequívoca inviabilidade de competição. 
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Dessa forma, demonstrou-se nos autos do processo de 
que, de fato, há absoluta inviabilidade de competição para a contratação 
pretendida, sendo aceitável, inclusive, a inviabilidade transitória ou circunstancial, 
como nos casos de representação exclusiva somente em um território. 

 
Reconheceu o legislador que a seleção de profissional 

do meio artístico, em determinados casos, não pode ser realizada sem a utilização 
de critério subjetivo. É que o critério de comparação dos artistas é a criatividade. 
Neste aspecto, ensina Marçal Justen Filho: “A atividade artística consiste em uma 
emanação direta da personalidade e da criatividade humanas. Nessa medida, 
é impossível verificar-se a identidade de atuações. (...)”         
 

Ora, tal hipótese demonstra uma absoluta inviabilidade 
de competição. Seria mesmo impossível haver comparação entre as performances 
artísticas de diversos profissionais do setor de forma a tornar viável a abertura de 
eventual procedimento licitatório.  

   
Como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes:   
 
"artista, nos termos da lei, é o profissional que cria, interpreta 

ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, 

para efeito de exibição ou divulgação pública, através de 

meios de comunicação de massa ou em locais onde se 

realizam espetáculos de diversão pública" (Contratação 

Direta sem Licitação: modalidades, dispensa e 

inexigibilidade de licitação. 5 ed. Brasília : Editora Brasília 

Jurídica, 2000, p. 532). (g.n)  

 

A respeito disso, Marçal Justen Filho alerta que:  
 

“tal medida se destina a evitar contratações arbitrárias, em 
que uma autoridade pública pretenda impor preferências 
totalmente pessoais na contratação de pessoas destituída de 
qualquer virtude. Exige-se que ou a crítica especializada ou a 
opinião pública reconheçam que o sujeito apresenta virtudes 
no desempenho de sua arte" (Comentários à lei de licitações 
e contratos administrativos. 3 ed. Rio de Janeiro : Aide, 
1994, pp. 170 e 172). (g.n) 
 
O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

“Licitação e Contrato Administrativo”, assim trata a cerca do assunto, senão 
vejamos:    

 “A atual lei, endossando a doutrina, que equipara os 
trabalhos artísticos aos serviços técnicos profissionais 
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especializados (cf. cap. II, item 3.2.2), prescreve a 
inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional 
de qualquer setor artístico, diretamente ou através de seu 
empresário. O essencial para legitimar a dispensa do 
procedimento licitatório é que o artista seja consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública.” (Licitação e 
Contrato Administrativo – 14ª edição, atualizada por Eurico 
de Andrade Azevedo e Vera Monteiro, 2ª tiragem – página 
127) (negritamos)    

 

Ainda opinião compartilhada por Hely Lopes Meirelles 
que nos apresenta o seguinte comentário:    

 
Em todos esses casos a licitação é inexigível em razão da 
impossibilidade jurídica de se instaurar competição entre 
eventuais interessados, pois não se pode pretender melhor 
proposta quando apenas um é proprietário do bem desejado 
pelo Poder Público, ou reconhecidamente capaz de atender 
às exigências da Administração no que concerne à 
realização do objeto do contrato (2006, p.284).   

 
E arremata o doutrinador Celso Antônio Bandeira de 

Mello, citado por Marçal Justen Filho, ao analisar o caput do art. 25, com a 
costumeira precisão, ensina: 

“Em suma: sempre que se possa detectar uma induvidosa 
e objetiva contradição entre o atendimento a uma 
finalidade jurídica que incumba à Administração 
perseguir para o bom cumprimento de seus misteres e a 
realização de certame licitatório, porque este frustraria 
o correto alcance do bem jurídico posto sob sua cura, 
ter-se-á de concluir que está ausente o pressuposto 
jurídico da licitação e se, esta não for dispensável com 
base em um dos incisos do art. 24, deverá ser havida 
como excluída com supedâneo no art. 25, caput.” 

 
Os ilustres juristas BENEDICTO DE TOLOSA FILHO e 

LUCIANO MASSAO SAITO, em sua obra denominada “Manual de Licitações e 
Contratos Administrativos”, ensina que: 

 
“A hipótese de inexigibilidade para contratação de artista é a 

mais pacífica, desde que o escolhido, independentemente 
de estilo que, diga-se de passagem, é muito subjetivo, 
seja consagrado pelos críticos especializados e pelo 
gosto popular. O artista tem que ser conhecido, mas não 
precisa, necessariamente ser excepcional. Com a grande 
extensão territorial e o regionalismo de cultura existente 
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no Brasil, com o afloramento regionalizado de tradições 
e de folclore, o conceito de consagração popular deve ser 
tomado de forma particularizada, isto é, um artista 
muito popular no norte pode não ser conhecido no sul, 
sendo, assim, na sua região a licitação é inexigível”. 

  

Acontece que os artistas escolhidos, na região do 
Marajó, são muito conhecidos, gozando de excelente conceito e aceitação popular. 

 
Podendo inclusive ser determinada a inexigibilidade do 

certame. 
 
A contratação dos referidos artistas, por sua vez, se 

autorizada, será realizada através de empresa que detém exclusivamente poderes 
para formalizar contrato na região Norte, no período do festival, sendo a escolhida 
e indicada pelos próprios artistas, conforme cartas de exclusividade constantes nos 
autos desse processo.  

 
Assim, essa consagração perante a opinião pública 

contribuirá significativamente para o sucesso do evento, aumentando a expectativa 
de público, geração de renda, animação e apelo cultural, constituindo-se no 
derradeiro critério para a escolha do artista pretendido.   

 
Indiscutível, destarte, a importância desta contratação 

para atendimento do interesse público que se busca satisfazer, atendendo, assim, 
ao segundo requisito exigido na legislação.   

 
Aqui, registra-se novamente, a indicação de uma 

empresa detentora de exclusividade de representação legal do referido artista, 
decorre da escolha do próprio artista, fato, aliás, comum no meio artístico musical. 
É que neste meio, é flagrante a impossibilidade de comparecimento do artista 
nesta fase de contratação, sob pena de não conseguir cumprir os diversos 
compromissos que assume perante terceiros, com inúmeros shows em diversas 
localidades.   

Desta forma, está atendido os requisitos para a 
contratação direta nos termos do art. 25, CAPUT, da Lei de Licitações.   
 

O preço proposto, por sua vez, se mostra condizente 
com o praticado no mercado se considerarmos as notas fiscais apresentadas e 
qualidade e consagração do artista sob comento; as condições para chegar nesse 
município; dentre outros elementos e parâmetros utilizados para execução de 
serviços desta natureza. 

 
Sendo assim, diante da documentação acostada ao 
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ofício que requisitou este Parecer, resta comprovada a hipótese de inexigibilidade 
de licitação na contratação a ser realizada com a empresa J F EVENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI–ME (AMAZON ENTRETENIMENTO), com vistas à 
apresentação de show musical dos artistas: SOLANGE ALMEIDA, BETTO E NALDO, 
SUANNY BATIDÃO, THIAGO COSTA, VILLA KIDS FESTIVAL, VINGADORES DO 
BREGA, FRUTO SENSUAL no Festival do Camarão, nos dias 07, 08 e 09 de junho do 
ano em curso de Muaná. 

 
Desta forma, para a inexigibilidade ter eficácia, deverá 

o mesmo ser comunicado à autoridade superior, no caso o Prefeito Municipal, que, 
concordando com o mesmo, o ratificará e mandará para publicação, no Diário 
Oficial. A partir de então, fica autorizada a celebração do contrato com a empresa. 

 
Verifica-se, ainda, a regularidade da empresa e os 

documentos entregues pela empresa. 
 
Na oportunidade, encaminha-se a minuta de contrato 

administrativo para o objeto em questão. 
 
É o nosso parecer. S. M. J.   

 

Muaná (PA), 11 de abril de 2019. 
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