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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
 
      
   A Comissão Permanente de Licitações do Município de 
Pimenta, tendo em vista a autorização expedida pelo Secretário de 
Administração objetivando a contratação de artistas para apresentação de shows 
para animar os foliões durante o Pré-Carnaval Pimenta Folia 2015 e o Carnaval 
Pimenta Folia 2015, a realizar-se nas datas de 06 e 07/02/2015 e 13 à 
17/02/2015, passa a exarar o seguinte Parecer. 
 
    A pretensão é formalizar o contrato mediante Inexigibilidade 
de Licitação, isto conforme previsão legal contida no artigo 25, III, da Lei nº 
8.666/93, com as alterações que lhe foram dadas pelas Leis 8.883/94. 
 
    É bem verdade que estamos diante de uma necessidade da 
Administração que se relaciona com o desempenho artístico, que segundo 
entendimento do Secretário Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, 
poderia ser atendida pela contratação dos artistas por ele anunciados. 

 
    Nestas hipóteses, há que se ter por norte, os ensinamentos 
do sempre atual, Professor Marçal Justen filho, que sobre o tema em apreço nos 
ensina:  
 

“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. Nestes 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 diferentes 
performances artísticas. Daí a caracterização da inviabilidade de 
competição”.

1
 

 
   Nestes casos há que se tomar o cuidado ainda de observar 
que esse tipo de serviço para ser contratado exige que seja feito diretamente com 
o artista ou com empresário exclusivo, conforme estabelece o art. 25, inc. III da 
Lei de Licitações: 
 

“Art.25 – É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial:   
(...) 
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.”  
 

   Por outro, lado há de se registrar que, para a formalização da 
inexigibilidade é imprescindível a comprovação da consagração dos artistas pela 
crítica especializada ou pela opinião pública. 
 

                                                 
1
 Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de licitações e contratos administrativos. 13 ed. São Paulo: 

Dialética, 2009, pag. 366 
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    Passamos à análise da documentação relativa às bandas e 
seus empresários, tendo por norte a documentação que instrui o feito: 
 

Artista: Banda Swing & Cia  

Proponente: LS Eventos Ltda – Me 

Valor proposto: R$9.000,00 

Data apresentação: 06/02/2015 – Pré-Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8666/93) Contrato social e alteração contratual 
devidamente, registrados na JUCEMG. 

Qualificação econômica e financeira (art. 
31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
Arcos em 13/11/2014.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 27/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias com 
vencimento em 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela 
Prefeitura de Arcos com vigência até 
21/02/1015; Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Secretária de 
Estado de Minas Gerias válida até 
26/01/2015; Certidão Negativa de Débitos 
relativos ao Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União válida até 07/04/2015; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
com validade até 18/01/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 
da Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Folders/Cartaz dando conta da 
apresentação musical dos artistas no Evento 
Pagodaço; Evento Carnaval de 
Iguatama/MG e Arcos Folia 2014 realizado 
na Praça da Matriz da Cidade de Arcos/MG, 
além do mais referidos artistas já se 
apresentaram no Carnaval de Pimenta em 
2014. 

Forma de contratação Empresário exclusivo, conforme Carta de 
Exclusividade firmada em 20/12/2013 e 
Contrato de serviço de agenciamento e 
divulgação de imagem, com vigência de 
dez anos a contar daquele dia 23/12/2013. 

 
Artista: Rodrigo Bergall  

Proponente: Tibúrcio Shows Ltda 

Valor proposto: R$9.000,00 

Data apresentação: 07/02/2015 – Pré Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8666/93) Contrato social e alteração contratual 
devidamente, registrados na JUCEMG. 
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Qualificação econômica e financeira 
(art. 31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
Divinópolis em 18/11/2015.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias com 
vencimento em 03/02/2015; Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela 
Prefeitura de Divinópolis com vigência até 
09/03/2015; Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Secretária de 
Estado de Minas Gerias válida até 
08/02/2015; Certidão Negativa de Débitos 
relativos ao Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União válida até 22/02/2015; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
com validade até 23/05/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 
da Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Folders dando conta da apresentação 
musical do artista no evento “Administrando 
o Caneco 2013” em Arcos/MG e Carnaval 
Fusnasturfolia 2012. O artista possui ainda 
um endereço virtual 
www.rodrigobergall.com.br 

Forma de contratação Empresário exclusivo, conforme Carta de 
Exclusividade firmada em 01/02/2014 e 
Contrato de serviço de agenciamento e 
divulgação de imagem, com prazo de 
vigência vitalício. 

 
Artista: Welinton Thiago 

Proponente: Welinton Thiago da Costa Silva  

Valor proposto: R$12.000,00 

Data apresentação: 13/02/2015 - Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8666/93) Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual, expedida 
pela SRF. 

Qualificação econômica e financeira (art. 
31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
Pompéu em 09/01/2015.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos ao Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União válida 
até 13/06/2015 (inclui tributos 
previdenciários – Portaria RFB/PGFN n° 
1.751/14; Certidão Negativa de Débitos 
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expedida pela Prefeitura de Pompéu com 
vigência até 15/02/2015; Certidão Negativa 
de Débitos Tributários expedida pela 
Secretária de Estado de Minas Gerias 
válida até 18/03/2015; Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas com validade até 
12/06/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 
da Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Folders dando conta da apresentação 
musical do artista no evento Bye Bye 2014 
A Festa, evento Luau Sertanejo;Natal 
Sertanejo e Carnaval de Pompéu. 

Forma de contratação Microempresário individual.  

 
Artista: Banda Dubalakubako  

Proponente: LS Eventos Ltda  

Valor proposto: R$25.000,00 

Data apresentação: 14/02/2015 – Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 
8666/93) 

Requerimento de empresário e contrato social 
da transformação de empresário individual, 
registrados na JUCEMG e documentos 
comprovadores da condição de micro 
empresa 

Qualificação econômica e financeira 
(art. 31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
Arcos em 13/11/2014.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 27/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias com 
vencimento em 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura 
de Arcos com vigência até 21/02/1015; 
Certidão Negativa de Débitos Tributários 
expedida pela Secretária de Estado de Minas 
Gerias válida até 26/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos ao Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União válida até 
07/04/2015; Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas com validade até 18/01/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 da 
Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Empresário exclusivo, conforme Carta de 
Exclusividade firmada em 30/12/2013 e 
Contrato de serviço de agenciamento e 
divulgação de imagem, com vigência de 
cinco anos a contar daquele dia 23/12/2013 e 
CD gravado. 

Forma de contratação Empresário exclusivo, conforme Carta de 
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Exclusividade firmada em 30/12/2013 e 
Contrato de prestação de serviço artístico, 
com vigência de 5 anos a contar do dia 
23/12/2013. 

 
Artista: Banda Grilo de Roupa 

Proponente: Maria Helena Gontijo Souza – Me 

Valor proposto: R$16.000,00 

Data apresentação: 15/02/2015 – Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8666/93) Requerimento de Empresário Individual e 
alteração, registrados na JUCEMG. 

Qualificação econômica e financeira (art. 
31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
Bom Despacho em 19/12/2015.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos ao Tributos 
Federais e a Dívida Ativa da União válida 
até 17/06/2015 (inclui tributos 
previdenciários – Portaria RFB/PGFN n° 
1.751/14; Certidão Negativa de Débitos 
expedida pela Prefeitura de Moema com 
vigência até 19/03/2015; Certidão Negativa 
de Débitos Tributários expedida pela 
Secretária de Estado de Minas Gerias 
válida até 19/03/2015; Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas com validade até 
14/06/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 
da Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Folders dando conta da apresentação 
musical dos artistas no Carnaval Iguatama 
2011, Carnaval de Lagoa da Prata 2009, 
Lagoa Piro em Lagoa da Prata; Carnaval 
de Lagoa da Prata em 2013; Carnaval de 
Iguatama em 2013. 

Forma de contratação Empresário exclusivo, conforme Carta de 
Exclusividade firmada em 01/02/2014 e 
Contrato de domínio artístico, com prazo 
de vigência vitalício. 

 
 
Artista: Banda Jô Brasil  

Proponente: Tibúrcio Shows Ltda 

Valor proposto: R$20.000,00 

Data apresentação: 16/02/2015 – Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8666/93) Contrato social e alteração contratual 
devidamente, registrados na JUCEMG. 

Qualificação econômica e financeira (art. 
31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
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Divinópolis em 18/11/2015.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias com 
vencimento em 03/02/2015; Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela 
Prefeitura de Divinópolis com vigência até 
09/03/2015; Certidão Negativa de Débitos 
Tributários expedida pela Secretária de 
Estado de Minas Gerias válida até 
08/02/2015; Certidão Negativa de Débitos 
relativos ao Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União válida até 22/02/2015; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
com validade até 23/05/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 
da Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Folders dando conta da apresentação 
musical do artista no evento “Tudo vai Virar 
Samba no Copas”;  Casa de Shows 
Espettus e Pré Carnaval no Deck.  

Forma de contratação Empresário exclusivo, conforme Carta de 
Exclusividade firmada em 21/01/2014 e 
Contrato de serviço de agenciamento e 
divulgação de imagem, com prazo de 
vigência de 02 anos iniciado em 
20/01/2014. 

 
Artista: Banda Swing Elétrico  

Proponente: LS Eventos Ltda  

Valor proposto: R$13.000,00 

Data apresentação: 17/02/2015 – Carnaval 

Habilitação Jurídica (art. 28 Lei 8666/93) Requerimento de empresário e contrato 
social da transformação de empresário 
individual, registrados na JUCEMG e 
documentos comprovadores da condição 
de micro empresa 

Qualificação econômica e financeira (art. 
31 Lei 8.666/93) 

Certidão Negativa de Falências e 
Concordatas expedida pela Comarca de 
Arcos em 13/11/2014.  

Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei nº 
8.666/93) 

Prova de inscrição de CNPJ na Receita 
Federal; Certificado de Regularidade do 
FGTS válido até 27/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos relativos às 
Contribuições Previdenciárias com 
vencimento em 13/01/2015; Certidão 
Negativa de Débitos expedida pela 
Prefeitura de Arcos com vigência até 
21/02/1015; Certidão Negativa de Débitos 
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Tributários expedida pela Secretária de 
Estado de Minas Gerias válida até 
26/01/2015; Certidão Negativa de Débitos 
relativos ao Tributos Federais e a Dívida 
Ativa da União válida até 07/04/2015; 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
com validade até 18/01/2015.  

Outros documentos Declaração nos termos do inc. V do art. 27 
da Lei nº 8.666/93 

Elementos comprovadores de 
consagração pela opinião pública 

Folders/Cartaz dando conta da 
apresentação musical dos artistas no 
Evento Carnaval de Bambuí/MG, recorte de 
Jornal com informe sobre o carnaval de 
Bambuí/MG, Reportagem em Jornal com 
divulgação do Carnaval 2013 na cidade de 
Arcos/MG, Reportagem em Jornal 
divulgando o sucesso do carnaval 2013 na 
cidade de Arcos onde houve a 
apresentação da Banda e Cartaz do evento 
Arcos Folia 2014 realizado na Praça da 
Matriz da Cidade de Arcos/MG, além do 
mais referidos artistas já se apresentaram 
no Carnaval de Pimenta em 2014. 

Forma de contratação Empresário exclusivo, conforme Carta de 
Exclusividade firmada em 23/12/2014 e 
Contrato de serviço de agenciamento e 
divulgação de imagem. 

 
   A princípio é importante assinalar que no caso em apreço as 
contratações se darão por meio de empresário exclusivo, a teor da documentação 
apresentada, esclarecendo que, em relação ao cantor Welinton Thiago, o mesmo 
constitui empresa na qualidade de micro empreendedor individual, portanto, o 
contrato será firmado com o próprio artista. 
 
   Como se sabe há grande diferença entre empresário exclusivo e 
mero intermediário, posto que, este último agencia eventos em datas específicas. 
 
   Porém, para enquadrar as hipóteses do inc. III do art. 25 da Lei nº 
8.666/93, a contratação deve se dar diretamente com o empresário exclusivo, que 
é aquele que gerencia o artista de forma permanente. 
 
  Importante aqui relembrarmos a lição do doutrinador Ércio Lins, que 
nos ensina: 
 

“Veja que o termo empresário não pode ser confundido com intermediário. Aquele 
gerencia os negócios de artistas determinados, numa relação contratual 
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duradoura. O último, intermédia qualquer artista, sempre numa relação pontual e 
efêmera”.

2
   

 
   Nos casos em apreço, a exclusividade é duradoura, não 
evidenciando tratar-se de relação pontual, posto que, as declarações são a longo 
prazo e não apenas para os dias de festa. 
 
   No que se refere à consagração dos artistas, passamos à análise da 
documentação apresentada, tendo por norte,  o voto proferido pelo  Cons. Antônio 
Carlos Andrada  no Recurso Ordinário nº 769.085, que tramitou perante o 
TCEMG: 
 

“Trata-se de recurso ordinário interposto por Prefeito Municipal, em face de 
decisão prolatada pela Primeira Câmara nos autos da Denúncia nº 749.058 
(sessão de 09.10.08), por meio da qual foram considerados irregulares 
procedimentos de inexigibilidade de licitação, tendo sido imputada ao recorrente 
multa no importe de R$ 5.000,00 em razão do descumprimento do art. 25, inc. III, 
da Lei 8.666/93. Inicialmente, o relator do recurso, Cons. Antônio Carlos Andrada, 
asseverou que a contratação direta de profissional do setor artístico justifica-
se pelo fato de não ser possível à Administração fixar critérios objetivos para 
comparar e julgar propostas, inviabilizando a competição entre possíveis 
interessados, em razão da especificidade inerente à produção artística. 
Afirmou que, no caso dos autos, os processos de inexigibilidade não estavam em 
consonância com o disposto no inc. III do art. 25 da Lei 8.666/93, tendo em vista 
que a contratação não ocorreu diretamente com os artistas, tampouco por meio de 
empresário exclusivo e, sim, através de empresa intermediadora, que somente 
possuía exclusividade eventual, ou seja, apenas para o evento previsto na data 
específica. Citou a diferenciação conceitual entre empresário exclusivo e 
intermediador de eventos feita pelo Cons. Eduardo Carone Costa nos autos do 
processo de origem – Denúncia nº 749.058 – da qual se extrai que o empresário é 
o profissional que gerencia os negócios do artista de forma permanente, 
duradoura, enquanto o intermediador agencia eventos em datas aprazadas, 
específicas, eventuais. O relator lembrou que a regra é a obrigatoriedade da 
licitação para os serviços contratados pela Administração com terceiros, 
ressalvados os casos previstos em lei. Aduziu ser a exceção constante do inc. III 
do art. 25 da Lei 8.666/93 restrita à contratação de profissional do setor artístico 
reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública. Acrescentou que, 
nesta hipótese – reconhecimento do artista pela crítica especializada ou pela 
opinião pública –, o gestor estará autorizado, por meio de um juízo 
discricionário, a optar pela escolha do profissional que melhor atenda ao 
interesse público. Mencionou decisão do TCEMG (Recurso de Reconsideração 
nº 716.476, Rel. Cons. Adriene Andrade, sessão do dia 22.05.07) na qual se 
asseverou que a consagração pela crítica especializada corresponde à 
aceitação, por especialistas conhecidos, da capacidade e do refinamento do 
trabalho avaliado e que, por outro lado, a consagração pela opinião pública 
baseia-se na sedimentação de uma reputação perante o público local. No 
caso em tela, o relator constatou que os grupos musicais contratados por 
inexigibilidade gozam de significativa reputação no mercado musical e possuem 
público cativo no Estado de Minas Gerais, aspectos que denotam a consagração 
destes artistas perante a opinião pública. Ponderou que o reconhecimento da 
expressão artística dos grupos musicais e o interesse público presente na 
contratação direta daqueles são suficientes para justificar a redução do valor da 

                                                 
2
 Lins, Ércio de Arruda. Inexigibilidade de Licitação em www.ipees.org.br/artigos_detalhe.asp?id=7, 

mencionado no acórdão AC1-TC – 1659 /2010 do TCEPA 

http://www.ipees.org.br/artigos_detalhe.asp?id=7
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multa imputada ao gestor. Diante do exposto, o relator deu provimento parcial ao 
recurso e reformou a decisão proferida em 09.10.08, na parte que considerou 
irregular a contratação de profissional, no tocante à comprovação da consagração 
dos artistas pelo público ou pela crítica especializada, decotando-se da multa 
aplicada o valor de R$ 2.500,00. O voto foi aprovado à unanimidade (Recurso 
Ordinário nº 769.085, Rel. Cons. Antônio Carlos Andrada, 30.06.10)”

3
. 

 
   Observa-se pelos documentos acostados que todos os artistas que 
se pretende contratar já fizeram consideráveis apresentações no Estado de Minas 
Gerais, muitos deles se destacando em eventos carnavalescos em cidades 
vizinhas e, ainda, em eventos em cidades maiores, depreendendo-se daí uma 
boa aceitação perante o público. 
 
   Dessa forma e, considerando que a Lei 8.666/93 em seu artigo, 25, 
inciso III, permite a inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial, no caso de profissional do setor artístico consagrado 
pela opinião pública, e ainda, considerando que o dispositivo permite a 
contratação “diretamente ou através de empresário exclusivo” e mais, partindo-se 
das considerações e dos documentos apresentados pelo Secretário Municipal 
de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, temos que a situação em apreço, 
adéqua-se ao dispositivo legal em tela, ou seja, a contratação dos artistas 
mencionados, para alegrar e animar os foliões do Pré-Carnaval Pimenta Folia 
2015 e Carnaval Pimenta Folia 2015, poderá ser por inexigibilidade de licitação. 
  
  Quanto aos valores a serem pagos, o Secretário Municipal de 
Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, já manifestou que estão de acordo com os 
preços de mercado, sobretudo, na época em que se realizarão as apresentações, 
datas em que sempre há muitas festividades, o que aumenta o valor dos 
contratos artísticos, de modo que, haverá razoabilidade no valor a ser pago pelo 
Município. 
   Pelo exposto, esta Comissão opina pela possibilidade de 
inexigibilidade de licitação, para contratação do serviço artístico acima 
destacado, tudo com base no artigo, 25, III da Lei Federal nº 8.666/93. 
  
  É o parecer 
 
   Pimenta, 09 de janeiro de 2015. 
 

Irineu Silva Júnior 
Presidente 
 
Amair Costa Faria 
Membro 
 
Ronan Rodrigues Costa 
Membro 

             

                                                 
3 Informativo de Jurisprudência nº 27, TCEMG, Belo Horizonte, de 28 de junho a 11 de julho de 2010 
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