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Oficio nº 6/2015 – Processo inexigibilidade 
 

Manfrinópolis, em 16/11/2015. 
 

DE: Secretaria de Municipal de Educação 
 
 
PARA:  Gabinete Prefeito Municipal 
 
 
Prezado Senhor: 
 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização 

para a Contratação através de agencia de duas bandas de renome (regional), para 

realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2015, em comemoração ao aniversário 

do Município, incluindo iluminação, sonorização e demais equipamentos necessários para 

a realização do evento, mediante LICITAÇÃO. 

 

O custo máximo estimado importa em um valor total de R$ 12.500,00 

(Doze Mil e Quinhentos Reais), o prazo para a prestação dos serviços será de 01 Dia sendo no 

dia 21/12/2015. 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Arlete Zanchi Serafini 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 6/2015 

OBJETO: Contratação através de agencia de duas bandas de renome (regional), 

para realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2015, em comemoração ao 

aniversário do Município, incluindo iluminação, sonorização e demais equipamentos 

necessários para a realização do evento. 

MODALIDADE: Processo inexigibilidade. 

MOTIVO DA Inexigibilidade: Inexigível nos Termos do Inciso III, do Artigo 25 da Lei 

Federal 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, em face de contratação de profissional de 

qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 

consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÕES 

Exercício da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2015 3070 06.005.13.392.1301.2044 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

 

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças setor de contabilidade. 

 

 

Manfrinópolis, em 16/11/2015. 

 

 

_________________________________ 

Vilberto Guzzi 
Secretario de Administração e Finanças 
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PROCESSO DE LICITAÇÃO Processo inexigibilidade 

 

Face solicitação das Secretarias Municipais, e Justificativa da Comissão de Licitação, 

cujo teor versa sobre a Contratação através de agencia de duas bandas de renome (regional), 

para realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2015, em comemoração ao 

aniversário do Município, incluindo iluminação, sonorização e demais equipamentos 

necessários para a realização do evento. 

 

Autorizo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 25, da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, para Contratação através de agencia de 

duas bandas de renome (regional), para realização de show baile no dia 20 de dezembro de 

2015, em comemoração ao aniversário do Município, incluindo iluminação, sonorização e 

demais equipamentos necessários para a realização do evento. 

 

I – Razão da Processo inexigibilidade 

Conforme preceitua o Inciso III, Art. 25 da Lei Federal n. º 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, é inexigível de licitação.  

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. 

 

II – Escolha do proponente: 

a) Que a escolha do fornecedor do objeto esteja nos padrões que especifica a Lei. 

b) Que o valor seja compatível com o do mercado. 

 

Manfrinópolis, em 16/11/2015. 

 

 

Claudio Gubertt 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Contratação através de agencia de duas bandas de renome (regional), para 

realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2015, em comemoração ao aniversário 

do Município, incluindo iluminação, sonorização e demais equipamentos necessários para 

a realização do evento, dar-se-á pela contratação de profissional do setor artístico, através 

de empresário exclusivo, consagrado pela crítica especializada e pela opinião pública 

assim não há competitividade, ou seja, por haver inviabilidade de competição para atender 

a prestação dos serviços pretendidos pela Administração. 

Com efeito, os requisitos para que se opere legitimidade na prestação de serviços 

direto, torna-se necessário: 

 

  a) Que o proponente seja pessoa jurídica de direito privado: 

  b) Que o valor seja compatível com o praticado no mercado. 

 

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA MARCO A DIAS 
TEIXEIRA EVENTOS - ME, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW BAILE NO DIA 20 DE 
DEZEMBRO DE 2015, UMA VEZ QUE ESSA TEM EXCLUSIVIDADE DAS BANDAS 
ESCOLHIDAS PARA A DATA DO EVENTO. 
 

Em face de todo o exposto, constatou-se que o proponente que melhor atendeu os 

requisitos foi à empresa MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME, cadastrada no CNPJ sob n° 

16.651.256/0001-07, localizada RUA SÃO JOAQUIM, 792 - CEP: 85602080 - BAIRRO: CRISTO 

REI CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR. 

A contratada receberá um valor total de R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos 

Reais). O pagamento será efetuado mensalmente conforme prestação dos serviços conforme 

abaixo. 

LOTE: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
serviço 

Nome do produto/serviço Qtd Bandas Preço 
máximo 
total 

1 3159 Contratação através de agencia de duas bandas de 
renome (regional), para realização de show baile no dia 
20 de dezembro de 2015, em comemoração ao 
aniversário do Município, incluindo iluminação, 
sonorização e demais equipamentos necessários para 
a realização do evento.  

1,00 Banda Loirinha do 
Forró e Banda 
Danúbio Azul 

12.500,00 

TOTAL 12.500,00 

 

O fundamento para a Contratação através de agencia de duas bandas de renome 

(regional), para realização de show baile no dia 20 de dezembro de 2015, em comemoração 

ao aniversário do Município, incluindo iluminação, sonorização e demais equipamentos 
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necessários para a realização do evento, será conforme o inciso III, do artigo 25, da lei federal 

n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

Em face disto à comissão de licitação constituída pelo Senhor Presidente, JOZINEI 

DOS SANTOS e membros TIAGO CUSTIN NESI e SUSANA FRANCISCONI, decidiram que a 

empresa acima citada executasse o objeto. 

 

Manfrinópolis, em 16/11/2015. 

 

 

Presidente da Comissão ________________________________ 

JOZINEI DOS SANTOS 

 

 

Membros da Comissão ________________________________ 

TIAGO CUSTIN NESI 

 

 

    ________________________________ 

SUSANA FRANCISCONI 
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PARECER JURÍDICO 

ASSUNTO: Inexigibilidade de processo licitatório para Contratação através de agencia de 

duas bandas de renome (regional), para realização de show baile no dia 20 de 

dezembro de 2015, em comemoração ao aniversário do Município, incluindo iluminação, 

sonorização e demais equipamentos necessários para a realização do evento. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 

As despesas previstas para a presente contratação correrão à conta das Dotações 

Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 

Exercício da 

despesa 

Conta da 

despesa 

Funcional 

programática 

Fonte de 

recurso 

Natureza da 

despesa 

Grupo da 

fonte 

2015 3070 06.005.13.392.1301.2044 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício 

Na situação em apreço, verificou-se que empresa fornecedora dos serviços 

pretendidos pela Administração é a MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME. 

Em conformidade com a Lei 8.666/93, art. 25, inciso III, é inexigível o processo 

licitatório quando houver inviabilidade de competição, nos seguintes termos:  

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. 

Em comentário ao referido artigo, o Doutor Marçal Justen filho, em sua obra 

“Comentários a Lei de Licitações e Contratos Públicos”, 5ª edição, Dialética, pág. 

250/251 diz: 

“Dá-se a inexigibilidade de licitação quando for inviável a competição. O 

conceito de inviabilidade de competição não foi explicitado pela lei, retratando 

intencional amplitude de abrangência todas as situações que caracterizarem a 

inviabilidade de competição podem propiciar a ausência de licitação e a contratação 

direta. A lei remete à verificação das circunstancias de fato, reconhecendo 

implicitamente a impossibilidade de elenco exaustivo e adotado apriorísticamente. 

Configura-se neste ponto, a grande diferença prática entre as hipóteses de dispensa e 

de inexigibilidade de licitação”. 

Nos casos de dispensa de licitação, os pressupostos de competição estão 

presentes e, teoricamente, seria cabível submeter à contratação a um procedimento 

prévio de seleção. Porém, a lei eliminou a obrigatoriedade da licitação, por reputar 

inconveniente sua efetivação. Avaliando os benefícios (possíveis) e os prejuízos 

(inevitáveis) que poderiam concretizar-se em virtude do desenvolvimento do 

procedimento licitatório, o legislador permitiu a contratação direta. “Em tais hipóteses, a 
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autorização legal para contratação direta deriva de previsão do legislador de prejuízos 

superiores às potências benefícios”. 

Assim, no presente caso, o interesse em jogo enquadra-se no disposto legal 

apreciado em linhas anteriores, ficando, afastado o dever de licitar, ante a 

impossibilidade fática do confronto licitatório e ante ao fato de que existe somente um 

único fornecedor dos serviços pretendidos, conforme já atestado pelo Presidente da 

Comissão de Licitação em sua justificativa. 

 

É o Parecer, 

 

Manfrinópolis, em 16/11/2015. 

 

 

 

Mateus Scheitt 

Assessor Jurídico 

OAB PR 52378 
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ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº  6/2015 
 

O Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e 

considerando o disposto do artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, e o pronunciamento emitido 

pela Assessoria Jurídica, RESOLVE pela Inexigibilidade de Licitação para a contratação da 

Empresa MARCO A DIAS TEIXEIRA EVENTOS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 05.423.963/0001-11, 

para Contratação de duas bandas de renome (regional), para realização de show baile 

no dia 20 de dezembro de 2015, uma vez que a empresa tem exclusividade das bandas 

escolhidas para a data do evento. 

 

Manfrinópolis, em 16/11/2015. 

 

 

 

Claudio Gubertt 
Prefeito Municipal 

 
 


