
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
PARECER Nº 53/2021/AJDP/CGAB/DPG/DPE-PI/CGAB/DPG/DPE-

PI/DPG/DPE-PI
PROCESSO Nº 00303.000670/2021-54
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ.

ASSUNTO:

Processo nº 00303.000670/2021-54

Interessado: Diretoria Administrativa.

Assunto: Contratação de maestro para serviço musical para
regência de coral.

 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL
ESPECIALIZADO. TRABALHO
ARTÍSTICO. PROCESSO LICITATÓRIO.
INEXIGIBILIDADE. Art. 25, III, da Lei nº
8666/93. Possibilidade jurídica do
pedido. Minuta do contrato que segue
as orientações legais. Aprovado com
ressalvas.

 I - RELATÓRIO

 

1. O presente processo administrativo refere-se à análise da legalidade para a
contratação direta por inexigibilidade contratação de serviço musical especializado
em Regência de Coral, treinamento musical e prática de gravação para confecção e
edição de vídeo para apresentação e ilustração do trabalho desenvolvido em
comemoração ao Dia do Defensor Público por requerimento da Diretoria
Administrativa com justificativa da necessidade da contratação (Doc. SEI nº
1434721).

 

2. Os autos encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa
a presente análise:

 

Memorando nº31/2021 da Diretoria Administrativa com solicitação para (Doc.
SEI nº 1434710);
Justificativa para contratação (Doc. SEI nº 1434721);
Termo de Referência (Doc. SEI nº1434734);
Documentos relativos ao contratado: Documentos pessoais, bancários,
proposta do contratado e matéria jornalística sobre o mesmo (Doc. SEI nº
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1434750);
Autorização da Autoridade Competente (Doc. SEI nº 1434940);
Cópia da Portaria nº 187/2021 de nomeação da Comissão Permanente de
Licitação desta Defensoria Pública Estadual (Doc. SEI nº 1450464);
Declaração da Coordenação de Finanças e Orçamento sobre a disponibilidade
orçamentária e financeira para a contratação solicitada, que será custeada
pelo Fundo de Modernização e Aparelhamento da DPE, com classificação de
despesa Natureza 339036, Atividade 2282, Fonte de Recurso 118 (Doc. SEI nº
1452480);
Despacho do ordenador de despesas afirmando existirem adequação
orçamentária e financeira para atender o objeto da contratação do presente
processo e determinando o pagamento pelo Fundo de Modernização e
Aparelhamento da DPE/PI, bem como opção pela aplicação da Lei 8.666/93 na
presente contratação, em observância ao disposto no art. 191 da Lei
14.133/2021 (Doc. SEI nº 1462325);
Documentos e Certidões de regularidade do Contratado, bem como
qualificação técnica e currículo (Doc. SEI nº 1475092);
Segundo Termo de Justificativa opinando pela contratação direta por
inexigibilidade de licitação, em consonância com o art. 25, III, da Lei 8.666/93
(Doc. SEI nº 1477408);
Minuta do Contrato (Doc. SEI nº 1475043);

 

3. Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente
autuado, protocolado, numerado, contendo a autorização respectiva e a indicação
sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, em consonância com o
disposto no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

4. É o breve relatório, onde passo a opinar.

 

 

II - ANÁLISE JURÍDICA

 

 

5. Cumpre ressaltar inicialmente a opção expressa feita pela Diretoria administrativa
e setor de Licitações, chancelada expressamente por despacho do Defensor Público
Geral, como gestor e ordenador de despesas pela aplicação da Lei 8.666/93 na
presente contratação, em observância ao disposto no art. 191 da Lei 14.133/2021
(Doc. SEI nº 1462325), o qual permite no prazo nele assinalado a coexistência das
diferentes leis que regem a licitação:

 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá
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ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por
licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o
contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua
vigência.

 

 

2.1. DA INEXIGIBILIDADE

 

 

6. A licitação é um procedimento administrativo formal que tem como escopo
proporcionar à Administração uma aquisição, uma venda ou uma prestação de
serviços da forma mais vantajosa, respeitando-se os princípios constitucionais da
legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade e publicidade.

7. A Constituição Federal, ao tempo em que estabelece o princípio licitatório, prevê
também a possibilidade de o legislador estabelecer exceções ao dever geral de
licitar:

 

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 nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações”.

 

8. Assim, a licitação visa garantir a moralidade dos atos administrativos e dos
procedimentos da Administração Pública, e também a valorização da livre iniciativa
pela igualdade no oferecimento da oportunidade de prestar serviços, bem como de
comprar ou vender ao Poder Público. Como toda regra tem sua exceção, a Lei
8.666/93 permite como ressalva à obrigação de licitar, a contratação direta através
de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, desde que preenchidos os
requisitos previstos na lei.

 

9. Neste ponto, a inexigibilidade de licitação se configura num cenário em que a
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competição se revela impossível de ser realizada, sendo esta sua marca nodal. Essa
impossibilidade sempre decorre do objeto, seja porque único, como nos casos de
produto exclusivo, seja porque, mesmo não sendo exclusivo, se mostra inconciliável
com a ideia de comparação objetiva de propostas. E é essa última em que
justamente se amolda a hipótese ora em exame. Vejamos o que diz a legislação:

 

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.

 

 

10. Como se vê a situação em tela se encaixa no art. 25 caput e em seu inciso III da
Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93) já que almeja a contratação de profissional de
setor artístico com considerável aclamação pelo público e crítica especializada.
Tanto o inciso II quanto o III tem como elemento central de afastamento da licitação
o fato de que é possível a presença de vários executores aptos, mas inviável a
comparação objetiva de suas respectivas propostas.

 

11. A primeira justificativa apresentada dá conta ainda que contratação de serviço
musical especializado em regência de Coral, treinamento musical e prática de
gravação para confecção e edição de vídeo para apresentação e ilustração do
trabalho desenvolvido em comemoração ao Dia do Defensor Público, sendo então
bastante inviável a competição no caso ora analisado para a realização de tais
tarefas, mormente na situação de pandemia ora instalada. Prossegue ainda a
justificativa apresentada declarando que a escolha do maestro Aurélio Melo ocorreu
por ser renomado no Estado, pelo seu profissionalismo, pelos vários trabalhos já
realizados no estado, inclusive por possuí contratos com outros órgãos públicos
(Ministério Público do Piauí e Tribunal de Contas do Estado do Piauí) para execução
dos referidos serviços.

 

12. No caso, é notório ainda o fato de que não há critérios objetivamente definidos
para aferir a melhor proposta para a Administração Pública, sendo que na licitação
existem pressupostos de existência da realização do certame e a ausência de
qualquer deles tornaria impossível ou inviável a realização do procedimento. O
pressuposto lógico é pluralidade do bem ou do serviço, o pressuposto jurídico é a
demonstração de interesse público e o pressuposto fático é a necessidade de
contratação especifica.

 

13. No presente processo não há supedâneo fático para a realização do
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procedimento licitatório, não havendo pressuposto fático e jurídico na tentativa de
realização de certame público. Ademais, a atuação do Contratado é
personalíssima, sendo bastante qualificado para atuar nos múltiplos objetos de
interesse da Administração contratante, a segunda justificativa apresentada da
conta da singularidade do desempenho artístico em si, ressaltando ser feita por
artista consagrado, e afirmando:

 

“Dito isso, não restam dúvidas quanto ao caráter artístico e profissional do Maestro
Aurélio Melo, uma vez que este não só possui diversas qualificações na área musical,
como também é um artista relevante no cenário musical piauiense, tendo
contribuído de maneira significativa na área de coro, na produção de arranjos e
obras. Com o fim de ratificar tais informações foram juntados aos autos do processo
o currículum vitae do Maestro, Discografia, como também matérias publicadas sobre
os eventos e apresentações que este participou no Estado do Piauí”.

(...)

“Interessante ressaltar que a lei não exige sofisticação artística, assim para fins
jurídicos é válida a contratação, por inexigibilidade de licitação, de artista
consagrado em determinada região do país, pelo público, inclusive pelo objetivo
constitucional de valorização da diversidade étnica e regional (inciso V, § 3º, do art.
215 da CF/88). Assim a escolha do Maestro é totalmente adequada, pois este se
enquadra perfeitamente nas necessidades do evento a ser realizado pela Defensoria
Pública do Estado Piauí, o qual seja a preparação de um coral virtual como forma de
festejar o dia do Defensor Público”.

 

 

14. Em outro ponto, o parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/93, determina a
necessidade de demonstrar a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do
preço, sempre que se realizar contratação por meio de inexigibilidade de licitação,
verbis:

 

Art. 26 (...)

 

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I – (...)

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

 

15. Sobre as justificativas e razão de escolha, exigidas pelo dispositivo
supramencionado, a Administração justificou a escolha do fornecedor no primeiro
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Termo de Justificativa (Doc. SEI nº1434721 ) e segundo Termo de Justificativa (Doc.
SEI nº 1477408), Documentos e Certidões do Contratado (Doc. SEI nº 1475092),
qualificação técnica e currículo, bem como pelos documentos/fotos acostados em
geral explicitando à exigência legal quanto a notoriedade e singularidade.

 

 

2.2. DA REGULARIDADE

 

17. Cumpre observar que, sendo hipótese de inexigibilidade e contratação de serviço
de notória especialização e em razão do pequeno valor envolvido, a legislação
autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações pela
Administração Pública, porém sendo exigida a necessidade de habilitação do
contratado, a qual deve manter tais condições durante o ajuste, e a compatibilidade
do preço praticado pela contratada com aquele ofertado no mercado, para afastar
superfaturamento (MEDAUAR, Direito Administrativo Moderno, 2018, p.195).

 

18. Quanto à habilitação do contratado, bem como sua regularidade foram
acostadas certidões de regularidade fiscal/tributária e trabalhista, currículo,
documentos de habilitação e documentos pessoais. (Doc. SEI nº 1475092).

 

19. Verifica-se ainda nos autos a existência de autorização da Autoridade Superior
competente para a contratação em apreço bem como Memorando da Coordenação
de Orçamento e Finanças, informando que há disponibilidade orçamentária para a
contratação no novo valor apresentado e despacho do ordenador de despesas
afirmando existirem adequação orçamentária e financeira para atender o objeto da
contratação do presente processo (Doc. SEI nº1462325).

 

 

 

2.3. DA MINUTA DO CONTRATO

 

20. Passemos, por fim, à análise jurídica das cláusulas da minuta de contrato
apresentada (Doc. SEI nº 1475043).

21. Analisando-se a minuta contratual juntada adequada ao objeto dos presentes
autos, verifica-se que observa os requisitos e cautelas recomendados pela Lei nº
8.666/93, a compatibilidade com o termo de justificativa o qual opinou pela
contratação direta por inexigibilidade de licitação, em consonância com o art. 25, III,
da Lei 8.666/93 (Doc. SEI nº 1477408).

22. Por fim, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, impõe-se que
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a Autoridade Superior competente ratifique o Termo de Justificativa
09/2021 (Doc. SEI nº1477408), eis que se encontra apenas assinado
digitalmente pelo gestor, que seja determinada a publicação de extrato da
ratificação na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição
para a eficácia dos atos. Ressalta-se que tal publicação não afasta a
necessidade de publicação também do extrato do contrato, após a sua
assinatura, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93

Sugere-se ainda que na ementa constante na minuta contratual seja
retificada a expressão “CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO ...”, eis que
nesses termos evidência redundância.

 

III - CONCLUSÃO

 

23.  Diante do exposto, OPINA esta Assessoria Jurídica pela contratação mediante
inexigibilidade de licitação conforme permissivo legal constante no artigo 25, III da
Lei 8.666/93 c/c com o artigo 13 da supracitada Lei.

 

24. Quanto à minuta do contrato manifesto-me pela APROVAÇÃO desta, eis que
seguiu todas as cautelas recomendadas pela Lei Federal n.º 8.666/93, com
ressalva ao exposto nos item 22 deste opinativo, ou seja, que autoridade
Superior competente ratifique oTermo de Justificativa (Doc. SEI
nº1477408) e que seja determinada a publicação de extrato da ratificação
na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para a
eficácia dos atos.

 

 

É o parecer, ora submetido à douta apreciação superior.

 

Teresina(PI), 30 de abril de 2021.

 

 

FRANCISCA HILDETH LEAL EVANGELISTA NUNES

DEFENSORA PÚBLICA E ASSESSORA JURÍDICA

MATRICULA Nº 2085089

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCA HILDETH LEAL
EVANGELISTA NUNES - Matr.0208508-9, Defensor Público, em
30/04/2021, às 21:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de
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2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1495325 e o código CRC 4431F900.

Referência: Processo nº 00303.000670/2021-54 SEI nº 1495325
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