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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º. 009/2022. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º. 029/2022. 

INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE SANTA CRUZ - PE 

 
 

 
PARECER 

 
 

 
Trata-se de solicitação referente à contratação da empresa EDINALVA FERREIRA 

XAVIER EVENTOS EIRELI (CNPJ Nº 22.678.145/0001-89), empresa com direito de 

representação exclusivo do cantor SERGIO DO FORRÓ, para prestação de serviços 

artístico/musical, para inauguração de obra pública no Povoado de Varzinha, Distrito 

do Município de Santa Cruz, a ser realizado no dia 01 de julho do corrente ano. 

 
Inicialmente vale consignar que a presente manifestação apresenta natureza 

meramente opinativa e, por tal motivo, as orientações apresentadas não se tornam 

vinculantes para o gestor público, o qual pode, de forma justificada adotar orientação 

contrária ou diversa desta emanada por esta consultoria jurídica. 

 
A análise está adstrita aos aspectos jurídicos-formais do procedimento atinentes a 

matéria. Aspectos técnicos relacionados ao objeto que se pretende contratar saltam a 

alçada deste opinativo, bem como a conveniência e oportunidade da contratação, por 

se cuidar do próprio mérito administrativo. 

 
Pois bem, alega a Secretaria demandante que o direito de exclusividade da atração é 

da empresa EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob 

o N.º 22.678.145/0001-89, com sede na Avenida Eliseu Nascimento, nº 144, Bairro 

Novo Encontro, na cidade de Juazeiro/BA - CEP 48.904-465, e que esta apresentou 

proposta para realização de 01 (um) show com o cantor SÉRGIO DO FORRÓ, no 

valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
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Na ocasião da informação foi anexada o Contrato de Exclusividade devidamente 

autenticado pelo 1º Cartório de Notas de Juazeiro - BA e apresentado pela Secretaria 

demandante, dando cabo da veracidade dessa informação, o que recepcionamos de 

boa-fé, dada a inexistência de documentos contrários e até mesmo porque as 

contratações realizadas com o referido cantor ao longo dos anos foram procedidas 

por intermédio dessa empresa, conforme atestam notas fiscais eletrônicas inclusas 

neste mesmo procedimento. 

 
A fim de demonstrar que o preço proposto está em simetria com o mercado, a empresa 

EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS EIRELI, fez apresentar três notas fiscais 

eletrônicas, as quais comprovam que o valor cobrado está em perfeita consonância 

com o que executado para realização de uma apresentação artística o cantor SÉRGIO 

DO FORRÓ. 

 
Além da justificativa do preço, a referida empresa fez apresentar a sua regularidade 

fiscal por meio de certidões, demonstrando condições hábeis a ser contratada pela 

municipalidade. 

 
Dessa forma, tomando por base essas razões, que se encontram demonstradas por 

meio de documentos, questiona-se sobre a possibilidade de contratação o cantor 

SÉRGIO DO FORRÓ, através da representante EDINALVA FERREIRA XAVIER 

EVENTOS EIRELI, para execução de 01 (uma) apresentação artística nos dia 

01/07/2022, no Povoado de Varzinha, Distrito do Município de Santa Cruz. 

 
Diante de tal ilação, passemos a sua análise e fundamentação. 

 
 

A realização de contratação sem a necessidade de formalização de certame licitatório 

encontra respaldo na própria Lei Federal N.º 8.666/93, sobretudo nos casos em que 

restar constatada a inviabilidade de competição de licitantes em busca do melhor 

preço. 

 
Vejamos: 
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“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.” 

 
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. 

(destaques nossos) 

 
 

Pois bem, analisando os supramencionados preceitos normativos frente ao caso em 

foco, podemos facilmente perceber que, a priori, é possível a contratação pela 

Administração Pública Municipal, mediante inexigibilidade de licitação, de artista 

musical para se apresentar durante evento popular promovido por ela própria. 
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No caso sob espécie, entendemos que o cantor almejado é de notório reconhecimento 

público, haja vista possuir discografia própria, e já ter realizado shows por toda a 

região, o que demonstra inviabilidade de competição. 

 
De outra banda, observo que a empresa EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS 

EIRELI, possui regularidade fiscal demonstrada, posto que apresentou na ocasião as 

certidões negativas para com os tributos federais, para com a Dívida Ativa da União, 

FGTS, tributos estaduais, tributos municipais, Alvará de Funcionamento e 

contribuições sociais, não havendo empecilho em contratar com o Poder Público 

Municipal. 

 
Diante do exposto, opinamos pela possibilidade de contratação pela Administração 

Pública Municipal, mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, 

III, e 26 da lei nº 8.666/93, o cantor SÉRGIO DO FORRÓ, através da empresa 

EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS EIRELI, para realizar 01 (uma) 

apresentação artística no dia 01/07/2022, no Povoado de Varzinha, Distrito do 

Município de Santa Cruz, pelo preço de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 
Ademais, válido ressaltar que, por questão de cautela e segurança, já que se trata de 

uma possível utilização de recursos públicos, a Administração pública Municipal 

deverá: 

 
- fiscalizar sempre os serviços contratados, nos termos do artigo 67 da lei 

nº 8.666/93; 

 
- disponibilizar sempre a programação oficial antes da realização de um 

evento, se possível por meio eletrônico, divulgar ainda qualquer retificação 

da programação que venha a ocorrer e também arquivar cópias de jornais, 

banners, panfletos, cartazes ou instrumentos assemelhados que 

comprovem a efetiva divulgação; 
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- arquivar comprovantes da efetiva realização de um evento ou 

apresentação, na forma de vídeos e fotos, os quais devem possuir 

elementos que permitam uma fácil identificação dos elementos de prova; 

 
- obter documento da polícia civil, militar e/ou do corpo de bombeiros, que 

ateste a realização do evento; 

 
- exigir sempre nota fiscal de todo e qualquer serviço ou produto contratado; 

 
 

Sendo isso a relatar, opinamos pela contratação, devendo o Secretário da pasta 

correspondente, observar a regra do artigo 26 da Lei Nº 8.666/93, quando da 

ratificação e publicação pela autoridade superior, no prazo ali assinado, e somente 

autorizar pagamento pelos serviços prestados mediante condição da referida empresa 

apresentar prova efetiva e legítima de sua representatividade junto ao artística, como 

forma de proteger o erário público, reforçando desse modo as declarações prestadas 

a esta Assessoria Jurídica. 

 
É o parecer, salvo melhor juízo. 

 
 

 
Paulo José Ferraz Santana 

OAB/PE nº 5.791 

 
PAULO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Assessoria Jurídica 
 
 


