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PARECER JURÍDICO 
 
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Igarapé-
Açu. 

ASSUNTO: Solicitação de emissão de parecer jurídico no Processo Administrativo de 

Inexigibilidade de Licitação de nº 008/2022, que tem como objeto a contratação de empresa 

para prestação de serviços contratação de empresa para prestação de serviço de “Shows 

Artísticos” para as comemorações alusivas ao aniversário do Município de Igarapé-Açu. 

 
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO  E CONTRATO. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE “SHOWS ARTÍSTICOS” PARA AS 
COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 
DE IGARAPÉ-AÇU. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE Nº 
008/2022. LEGALIDADE. PELO PROSSEGUIMENTO. ART. 25, II, 
DA LEI DE LICITAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 
LEGAIS. 
I – Análise da possibilidade de contratação de empresa para 
prestação de serviços contratação de empresa para prestação de 
serviço de “Shows Artísticos” para as comemorações alusivas ao 
aniversário do Município de Igarapé-Açu. 
II – Admissibilidade. Hipótese prevista no art. 25, II, da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993. 
III – Pelo prosseguimento, com observância do constante no 
presente parecer. 

 

 
 

Por despacho da Comissão Permanente de Licitação, dando 

prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento 

jurídico o presente processo para emissçao de parcer jurídico na Inexigibilidade de Licitação 

de nº 008/2022, que tem por objetivo contratação de empresa para prestação de serviços 

contratação de empresa para prestação de serviço de “Shows Artísticos” para as 

comemorações alusivas ao aniversário do Município de Igarapé-Açu, na forma do artigo 25, 

inciso III, da Lei nº 8.666/93, instruindo-se o presente processo com as comunicações e 

fases exigidas na forma da lei. 

 

Foi apresentada a justificativa da contratação pela necessidade de 

programação alusiva ao aniversário do Município de Igarapé-Açu, que é evento tradicional 

e que contará com diversas programações gratuitas, trazendo, à população, lazer e 

entretenimento, proporcionando à comunidade oportunidade de comemorar este dia 

importante para a municipalidade. 

 

A escolha da empresa recai sobre a contratação através da modalidade 

inexigibilidade de licitação da CIA PRODUÇÕES & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ME, 

I - RELATÓRIO 
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pessoa jurídica de direito privado com razão social W N NUNES BEZERRA, devidamente 

inscrita sob o CNPJ de n° 37.470.337/0001-72, para a prestação dos serviços 

supramencionados. 

 
O valor total indicado para a contratação de 03 (três) atrações é de R$ 

138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais mil reais), sendo que tal preço será pago 50% 

(cinquenta por cento) no ato da assinatura do contrato, e o restante até 72h (setenta e duas 

horas) antes do evento.  

 
As atrações que constam da proposta são as seguintes: “Manu Batidão”, 

“Thiagão e Banda” e “Dj Matheus”, com cachês correspondentes a R$ 103.000,00 (cento e 

três mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

respectivamente. 

 
Em ato contínuo, o Departamento de Licitação despachou os autos ao 

Departamento de Contabilidade para que informasse a existência de recursos 

orçamentários para atendimento da demanda administrativa. Em resposta, o referido 

Departamento consignou nos autos a dotação orçamentária. 

 
Em seguida, o Departamento de Licitação, em despacho, solicitou ao 

Excelentíssimo Senhor Normando Menezes de Souza, Prefeito Municipal de Igarapé- Açu, 

pedido de AUTORIZAÇÃO de abertura do processo licitatório para contratação dos 

referidos serviços. 

 

Por sua vez, o ordenador de despesa, em resposta à solicitação, acostou 

nos autos a respectiva AUTORIZAÇÃO. 

 
Por fim a demanda foi autuada em Processo de Inexigibilidade de Licitação 

nos termos do instrumento constante dos autos, pelo Sr. Leonardo da Costa Carréra, 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 
Na sequência, o processo foi remetido a este órgão jurídico, para a análise 

prévia dos aspectos jurídicos do processo de inexigibilidade. Oportuno esclarecer que o 

exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 38, parágrafo 

único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência 

e oportunidade da contratação em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável 

atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e 

contratações realizadas pela Administração Pública, ainda com mais rigidez em se tratando 

de contratação direta, exceção à regra da licitação. Dito isso, passa-se a análise do 

processo. 

 
É o relatório. Passo a opinar. 

 

 

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
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fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise 

de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão 

da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não. 

 

A Constituição Federal, consoante princípios e normas estabelecidas pelo 

art. 37, caput, e inciso XXI, estabelece que obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo licitatório. Assim, depreende-se que no ordenamento 

jurídico pátrio a regra é a licitação. Entretanto, em casos determinados, a legislação admite 

a contratação direta sem submissão ao processo licitatório (art. 37, inc. XXI, primeira parte, 

CF/88). 

 
Como sabido, o procedimento licitatório tem como intuito auxiliar a 

Administração Pública a selecionar as melhores propostas para o fornecimento de produtos 

e realização de obras. A Lei Federal n. 8.666/1993 – ao trazer as normas gerais sobre o 

tema – tem como núcleo normativo a norma contida no art. 3º, que reafirma a necessidade 

e a importância da realização do procedimento licitatório para a proteção e garantia da 

Administração Pública. Vide: 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com 

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 

da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 

que lhes são correlatos. 

 
A norma contida neste artigo demonstra que o procedimento licitatório não 

se trata de mera sucessão de atos administrativos, mas que é necessário coaduná-los aos 

princípios da norma geral (Lei Federal n. 8.666/1993). Em suma, a licitação é um 

procedimento orientado para atingimento de certos fins, entre os quais a seleção da(s) 

melhor(es) propostas. 

 
Entre esses fins, a busca pela proposta mais vantajosa é essencial para 

que o Poder Público explore de maneira mais eficiente seus recursos econômicos. Marçal 

Justen Filho, ao falar sobre proposta mais vantajosa, aduz que esta é obtida através da 

conjugação de dois aspectos inter-relacionados: o dever da Administração Pública em obter 

a prestação menos onerosa e o particular em ofertar a melhor e a mais completa prestação. 

 
Conforme dispõe a Lei de Licitações, o certame destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

 
Como regra a Administração Pública para contratar serviços, ou adquirir 
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produtos, ou produtos e serviço, encontra-se obrigada a realizar previamente processo 

administrativo de licitação, conforme previsto no art. 37, inciso XXI da CF/88 e art. 2º da Lei 

nº 8.666/93, como se pode ver da transcrição da redação dos dispositivos ora citados: 

 
“Art. 37. (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, 

as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 

processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a 

todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos 

da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica 

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. 

 
“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração 

Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 

precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.” 

 
Essa obrigatoriedade de licitar funda-se em dois aspectos: o primeiro é 

estabelecer um tratamento igualitário entre os interessados em contratar, como forma de 

realização do princípio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade; e o segundo 

revela-se no propósito do poder Público de alcançar a proposta que lhe seja mais vantajosa. 

 
Desse modo, sagra-se um tratamento igualitário entre os interessados em 

contratar (respeito ao princípio da impessoalidade, isonomia e moralidade pública), e para 

se alcançar a proposta mais vantajosa. 

 
A Licitação, portanto, é o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona proposta mais vantajosa para a contratação de objetos 

que atendam ao interesse e necessidade, de modo a contemplar a moralidade pública e 

todos os ditames constitucionais sagrados no artigo 37, caput e incisos, da Constituição 

Federal. 

 
Dessa forma, permite-se que o Poder Público possa escolher, dentre as 

propostas apresentadas, qual é a mais vantajosa para si, isto é, para o interesse público, e 

ainda, permite amplamente a todos a igualdade de condições, sem distinções, usufruir do 

seu direito de participar dos contratos que o Poder Público celebra. É assim que se observa 

que se coíbe que os agentes públicos venham a impor interesses pessoais, o que 

acarretaria prejuízo para a sociedade em geral. 

 
Pois bem, o presente trata de procedimento que visa a contratação de 

empresa para prestação de serviços artísticos por inexigibilidade de licitação. Como se 
sabe para a Administração Pública contratar com particulares deverá adotar o procedimento 
preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido em Lei - Licitação – que, no dizer 
de Celso Antônio Bandeira de Mello. 

“é um certame que as entidades governamentais devem promover e 
no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar 
determinadas relações de conteúdo patrimonial para escolher a 
proposta mais vantajosa às conveniências públicas. Estriba-se na ideia 
de competição, a ser travada isonomicamente entre os que preencham 
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os atributos e aptidões necessárias ao bom cumprimento das 
obrigações que se propõe assumir” (curso de direito administrativo, 10ª 
Ed. Malheiros). 

Conforme ensina a doutrina1, essa situação de inviabilidade de competição 

se fundamenta na essencialidade das características do profissional que será contratado, 

ou seja, na sua individualidade, para fins de atendimento do interesse público em uma dada 

situação. É que, embora haja diferentes alternativas para atender o interesse público, a 

natureza personalíssima da atuação do particular almejada impede que se realize um 

julgamento objetivo – diferentemente do que sucede nos casos de licitação na modalidade 

concurso, por exemplo. 

A respeito do tema, colhem-se novamente os ensinamentos de Marçal 

Justen Filho2: 

A atividade artística consiste em uma emanação direta da 

personalidade e da criatividade humanas. Nessa medida, é impossível 

verificar-se identidade de atuações. Isso não impede, porém, eventual 

comparação entre as performances artísticas. O concurso consiste, 

muitas vezes, em competição entre artistas para seleção do melhor 

desempenho. Quando houver interesse de premiação da melhor 

performance em determinada área das artes, a Administração Pública 

deverá valer-se do concurso disciplinado na Lei 8.666/1993. Assim, por 

exemplo, a escolha de uma composição musical para símbolo de 

instituições públicas poderá ser produzida através de um concurso com 

premiação para a melhor obra. Mas há casos em que a necessidade 

estatal relaciona-se com o desempenho artístico propriamente 

dito. Não se tratará de selecionar o melhor para atribuir-lhe um 

destaque, mas de obter os préstimos de um artista para atender certa 

necessidade pública. Nesses casos, torna-se inviável a seleção 

através de licitação, eis que não haverá critério objetivo de 

julgamento. Será impossível identificar um ângulo único e 

determinado para diferenciar as performances artísticas. Daí a 

caracterização da inviabilidade de competição. (nosso grifo) 

Para tanto, o administrador deverá pautar seus procedimentos além das 

regras inscritas no Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos nos seguintes 

princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, 

fiscalização da licitação pelos interessados ou qualquer cidadão, apenas para citar aqueles 

listados no art. 3º da Lei de Licitações. Sobre o tema, Maria Silvia Zanella di Pietro leciona 

que: 

 
“(...) a própria licitação constitui um princípio a que se vincula a 

Administração Pública. Ela é decorrência do princípio da 

indisponibilidade do interesse público e que se constitui em uma 

restrição à liberdade administrativa na escolha do contratante; a 

Administração terá que escolher aquele cuja proposta melhor atenda 

ao interesse público. (Direito Administrativo – 19ª Ed. Atlas) 

 
1 Nesse sentido: DELVECHIO, Lucas Rafael da Silva; ALMEIDA, José Carlos Pacheco de; SHIMADA, Rafael Antonio; 
MACIAS, Vânia Regina. Contratação direta de profissionais artísticos: uma análise dos artigos 25, inciso III e 26 da Lei nº 
8.666/93 à luz do repertório jurisprudencial dos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo e da União. Revista 
Brasileira de Direito Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 21, n. 75, p. 49-72, jan./mar. 2020. 
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos: Lei 8.666/1993 - 18.ª ed., rev., atual. 
e ampl. – São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 634. 
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Portanto, havendo necessidade de contratar com os particulares a regra é 

a prévia licitação, todavia há hipótese em que se exclui a Licitação dentre elas a 

Inexigibilidade por haver inviabilidade de concorrência objetiva em função da singularidade 

do serviço prestado. 

 
Assim o art. 25, inciso III, dispõe acerca das hipóteses em que a 

Administração Pública poderá efetuar a contratação por meio de Inexigibilidade, ou de 

forma direta com o prestador de serviço, ex vi legis: 

 
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. 

 

Com relação à justificativa da inexigibilidade, esta deverá ser devidamente 
motivada pelo gestor, com a indicação precisa da necessidade pública a ser satisfeita, do 
objeto da contratação e do embasamento legal que autoriza contratação direta por 
inexigibilidade de licitação (art. 25, inc. III da Lei n.º 8.666/1993). 

 

Ressalte-se que a justificativa deverá ser amparada pela demonstração do 
interesse público na contratação dos serviços artísticos a serem desenvolvidos pelo 
profissional. Com efeito, embora a contratação de profissionais artísticos não constitua uma 
atividade típica do Estado, há casos em que o dever estatal de garantia do exercício dos 
direitos culturais (artigo 215 da Constituição Federal), justifica que este assuma o encargo 
direto de promover eventos artísticos, com a contratação de artistas. 

 

Quanto à razão para a escolha do contratado, esta deverá ser apresentada 
à luz dos préstimos do artista e da necessidade pública que se pretende atender, 
resguardada a impessoalidade no processo de escolha, que se encontra atrelada à 
demonstração de que o profissional a ser contratado é consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 

 

Deve-se ter em mente que a consagração do artista a ser contratado se 
constitui em pré-requisito à contratação e não critério de seleção, conforme bem anota Joel 
de Menezes Niebuhr3: 

 

 
3 NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública. 4.ED., Belo Horizonte: Fórum, 2015. 
Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1189. Acesso em: 15.11.2021. p. 190. 
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Importa sublinhar que a consagração não é critério para escolher o 
artista a ser contratado, porém pré-requisito. Todos os consagrados 
podem ser contratados, o que não leva a dizer que o mais consagrado 
é quem deve ser o contratado. O interesse público não depende 
exclusivamente da consagração; por oposto, deve dispensar atenção 
especial àquilo que não é tão consagrado, especialmente aos olhos do 
público, para lhes alargar a cultura e o próprio conhecimento artístico, 
refutando a linha homogênea imposta pela mídia. 

 

A respeito da justificativa de preço em situações de inexigibilidade extrai-
se que a norma visa aferir a razoabilidade do preço por meio da demonstração de preço 
condizente com o praticado pelo mercado com o fito de apurar se não há abuso na 
contração direta (artigo 25, § 2º, da Lei Federal n. 8.666/1993). 

 

O parâmetro de preço a ser utilizado deve ser o praticado pelo próprio 
prestador do serviço a ser contratado, haja vista que são as características individuais do 
artista que justificam sua contratação por meio de inexigibilidade de licitação, sendo 
inadequado o comparativo de preços com outros profissionais, ainda que do mesmo ramo 
artístico. Este é o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
Vejamos: 

 
EMENTA: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS – CONTRATO 
ADMINISTRATIVO – INADEQUADA COMPROVAÇÃO DE 
EXCLUSIVIDADE – CARTAS ASSINADAS PELOS 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DOS ARTISTAS – 
INVIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE 
OUTRAS PRODUTORES PARA JUSTIFICAR O 

VALOR DA CONTRATAÇÃO – REGULARIDADE COM RESSALVA – 
EXECUÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE – REMESSA 
INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS – RECOMENDAÇÃO – 
QUITAÇÃO. 1. O documento que atesta exclusividade da empresa 
contratada, na representação dos artistas nas datas dos eventos, não 
atende à condição para contratação direta, ou seja, não é prova de 
exclusividade e não constitui elemento de suporte à contratação por 
inexigibilidade, prevista no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993. 

Contudo, não evidenciada a má-fé do gestor responsável em realizar o 
procedimento de inexigibilidade com a apresentação do documento 
inadequado, sendo juntados os demais documentos referenciados pela 
norma legal, com prazos e publicações adequadamente cumpridos, é 
declarada a regularidade com ressalva do procedimento de 
inexigibilidade de licitação e do contrato administrativo, devendo ser 
recomendado ao gestor responsável que se atente às normas legais, 
a fim de que tal falha não se repita nas contratações futuras. 

2. A apresentação de no mínimo três propostas de outros 
produtores para justificar o valor da contratação resta inviável, 
dada a singularidade objetiva da apresentação artística, o vínculo 
individual da sua representatividade, o âmbito territorial de 
atuação do ator, o volume de compromissos e o interesse pela 
contratação, não havendo que se falar em impropriedade 
decorrente da ausência destas. 

3. Verificado que a despesa restou devidamente comprovada, de 
acordo com as normas de finanças públicas e as determinações legais, 
é declarada a regularidade da execução financeira contratual. 

4. Ao atraso da remessa da documentação, que não causou prejuízo à 
análise rocessual, tornando-se antieconômica a aplicação de multa, é 
cabível a recomendação ao jurisdicionado para a observância rigorosa 
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dos prazos de envio dos documentos a este Tribunal, como medida 
suficiente ao caso concreto. (Acórdão – AC01 – 502/2020 – 
TC/14440/2016 – Relator: CONS. WALDIR NEVES BARBOSA) (nosso 
grifo) 

 
Nesse particular, alerta-se que os contratos decorrentes de afastamento de 

licitação costumam ser vistos com maior rigor pelos órgãos de controle, motivo pelo qual é 

recomendável que a Administração reúna todos os elementos ao seu alcance para 

demonstração da razoabilidade dos preços a serem contratados, visando afastar eventuais 

questionamentos que apontem para superfaturamento de preços e comprometam a eficácia 

do ajuste. 

 

Ainda que os processos de inexigibilidade de licitação exijam um menor 

grau de formalismo, o objetivo permanece o de alcançar a proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública, o que não necessariamente representa o menor preço possível, 

evidenciando a importância de se elaborar uma justificativa de preços alicerçada em 

lementos que reflitam a realidade do mercado. 

 

Enfim, além dos requisitos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93 já examinados 

(justificativa da inexigibilidade, razão de escolha do prestador do serviço e justificativa de 

preço), tem-se que referido dispositivo legal preconiza a necessidade de comunicação, 

dentro do prazo de 3 (três) dias, da declaração de inexigibilidade de licitação à autoridade 

superior para ratificação, ficando a eficácia dos contratos condicionada à publicação do ato 

na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, contados de sua ratificação pela autoridade 

superior. 

 

Assim, orienta-se sejam observadas as recomendações acima exaradas 

para fins de conferir eficácia à declaração de inexigibilidade de licitação para contratação 

direta de profissionais do setor artístico. 

 

Além dos requisitos já elencados neste parecer, a teor do artigo 25, inciso 

III, da Lei 8.666/1993, vislumbra-se que a contração de profissionais do setor artístico 

encontra-se condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) realização de 

contratação diretamente com o artista ou por intermédio de empresário exclusivo; (ii) 

demonstração de consagração do artista perante a crítica especializada ou opinião pública. 

 

Em relação ao primeiro requisito, que prescreve que a realização da 

contratação deve se dar diretamente com o artista ou por intermédio de empresário 

exclusivo, tem-se que tal dispositivo visa evitar intermediários desnecessários na 

concretização da contratação4. 

 
4 Sobre o tema, importa trazer as considerações de Joel de Menezes Niebuhr (op. cit., p. 189): “A proibição de contratar 
com empresário não exclusivo é medida prestante a impedir que terceiros aufiram ganhos desproporcionais às custas 
dos artistas. Ora, o empresário exclusivo tem com o artista contrato que lhe assegura a exclusividade, cujas cláusulas 
provavelmente estipulam qual o montante de sua remuneração ou o parâmetro para determiná-la, recaindo 
frequentemente sobre porcentagem dos valores recebidos. Já o empresário não exclusivo paga ao artista o valor por 
ele estipulado e, com isso, vê-se livre para acertar com o Poder Público o preço que quiser cobrar, o que lhe faculta 
estabelecer a sua remuneração em valores bastante elevados, até bem acima do que ganha o artista. Assim sendo, por 
obséquio à economicidade e à moralidade administrativa, que se celebre o contrato diretamente com o artista”. 
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A Lei Federal n.º 8.666/1993 não estabelece expressamente o meio de 

demonstrar esta exclusividade. Contudo, como referência, pode-se utilizar o conceito de 

empresário exclusivo da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 (nova lei de 

licitações) - muito embora a presente análise esteja voltada aos casos de contratação sob 

a tutela da Lei nº 8.666/9327-, uma vez que representa a evolução legislativa sobre o 

assunto com respaldo na doutrina e na jurisprudência atual. 

 

Conforme se extrai do art. 74 § 2º da novel legislação, “considera-se 

empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta 

ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de 

representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, 

afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de 

empresário com representação restrita a evento ou local específico”. 

 

A título de informação, anota-se que o Tribunais de Contas da União possui 

um posicionamento mais rigoroso, entendendo que a exclusividade deverá ser demostrada 

por meio de exibição do contrato mantido entre o artista e o agente, que contenha cláusula 

de exclusividade, orientando ainda que tal contrato seja registrado em cartório5. 

Todavia, digno de nota que a posição menos restritiva de comprovação é 

corroborada pelo posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul 

ao apreciar o tema6. 

 

No que diz respeito ao segundo requisito, que concerne à demonstração 

de consagração do artista a ser contratado, retoma-se ao mencionado acima do presente 

parecer, reafirmando a necessidade de observância desta condição como pré-requisito à 

contratação. 

 

Cumpre alertar que a escolha do prestador do serviço está atrelada à 

demonstração de que o profissional é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública, alternativamente, com o objetivo de resguardar a impessoalidade no process 

decisório. Eis as considerações de Joel de Menezes Niebuhr7 sobre o tema: 
 

Em terceiro lugar, o artista contratado deve ser consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. Note-se que não é necessária a 

consagração pela crítica e pelo público: um ou outro já é o suficiente. 

Aliás, o gosto popular para as artes não é tão apurado quanto o da 

crítica especializada, pelo que é usual que artistas altamente reputados 

sejam desconhecidos do público. Na mesma linha, só que em sentido 

inverso, há artistas ovacionados pelo público e alvejados por 

impropérios por parte da crítica. 

 

 
5 A título exemplificativo, o seguinte julgado: “O contrato de exclusividade, registrado em cartório, entre o empresário 
e o artista é documento essencial para caracterizar a inviabilidade de competição de que trata o art. 25, inciso III, da Lei 
8.666/1993, não sendo admitida como forma de demonstrar o vínculo direto e privativo com o artista a contratação de 
intermediário, mediante simples autorização ou carta de exclusividade.” (TCU - Acórdão 3530/2016-Primeira Câmara | 
Relator: WEDER DE OLIVEIRA j. em 31/05/2016). 
6 Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul - Tribunal Pleno - /AC00 - 625/2019. DO: 10/07/2019. 
7 Op. cit., p. 190. 
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Outrossim, frisa-se que deverão ser adunados aos autos do processo 

administrativo da contratação elementos que comprovem a consagração do artista. Nesse 

tocante, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais de Contas costumam a indicar como 

meios capazes de auxiliar na demonstração da aclamação perante a opinião pública: 

notícias de jornais e revistas sobre apresentações realizadas (com data e fonte de 

veiculação), comprovação do número de seguidores do artista em redes sociais, 

demonstração número de views de suas performances em aplicativos de streaming etc. 

Lado outro, no tocante à aceitação pela crítica especializada, pode-se cogitar de 

certificados relativos a prêmios, publicações especializadas do setor artístico etc. 

 

Por último, não se pode deixar de mencionar que, diante da distinção entre 

os serviços prestados pelo artista profissional e os demais bens e serviços acessórios a 

serem adquiridos, é recomendado que o gestor conceda tratamento jurídico diferenciado à 

cada espécie de contratação. 

 

Ou seja, a contratação de artista profissional enquadra-se expressamente 

na exceção legal que autoriza a contratação direta pela Administração Pública, por meio da 

inexigibilidade de licitação. Por outro lado, os serviços de apoio (palco, iluminação, 

sonorização, segurança patrimonial, hospedagem etc.), que exprimem condição de 

competitividade, deverão seguir a regra geral, ou seja, com a realização de procedimento 

licitatório. 

 

Uma vez observadas tais orientações, não subsistem impedimentos à 

realização do aditivo em análise, sendo plenamente possível a sua formalização nos termos 

dos fundamentos jurídicos apresentados. 

 

 
Do exposto, constata-se que os pareceres jurídicos são atos 

administrativos meramente enunciativos, constituindo uma opinião que não cria nem 
extingue direitos, sendo um “expediente” praticado pela assessoria jurídica de 
enquadramento dos fatos sob o prisma legal de sua ótica, dentro de uma certa coerência. 

 
Por outro lado, não se quer dizer que ao parecerista é dado agir de forma 

negligente. O que se afirma, ao contrário, é que a pessoa responsável pela veiculação de 
tal ato emitirá um juízo acerca da matéria sob apreciação, cujos fundamentos arrolados 
como base de sua opinio terão por base as mais variadas fontes (Lei, doutrina, 
jurisprudência dos Tribunais, Decisões dos Tribunais de Contas e principalmente a 
supremacia do interesse público) que, inevitavelmente, em alguns pontos, não comungarão 
de uma opinião comum. 

 
Assim, à vista do exposto, o parecer é pela regularidade jurídico-formal do 

Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 008/20202 deflagrado pela Prefeitura 
Municipal de Igarapé-Açu. 

 
Na oportunidade, cite-se que a análise aqui formulada não tem por fim se 

imiscuir em questões de ordem técnica, financeira e orçamentária inerentes ao 

III – CONCLUSÃO 
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procedimento, limitando-se o emissor deste ato opinativo a avaliar apenas o seu aspecto 
jurídico-formal. 

 
Derradeiramente, anoto que está o presente processo condicionado à 

apreciação e aprovação da autoridade superior. 
 
É o parecer, salvo melhor juízo. 
 
Submete-se os autos para o Departamento de Licitação. 

 
Igarapé-Açu (PA), 20 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

Francisco de Oliveira Leite Neto 
Procurador Jurídico 

Decreto nº 134/2021-GP/PMI 
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