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PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA Nº 084/2022 
 
 

Processo Licitatório: 6/2022-006-PMJ 
Modalidade: Inexigibilidade 
Objeto: CONTRATAÇÃO DO MOTOCROSS FREESTYLE PARA COMEMORAÇÃO AO 61º ANIVERSÁRIO 
DA CIDADE DE JACUNDÁ QUE SERÁ REALIZADO DIA 28/12/2022, COM 1H10MIN DE DURAÇÃO. 
 
 

A Controladoria Interna, representada pela Senhora Gabriela Zibetti, ocupante 

do Cargo em Provimento de Comissão de Controlador Interno do Poder Executivo do 

Município e Jacundá/PA, conforme Portaria nº 005/2021-GP, declara, para os devidos fins, 

junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei nº 8.666/1993, que recebeu, em 10/10/2022, às 15h49min, para análise do Processo 

Licitatório nº 6/2022-006-PMJ, na modalidade Inexigibilidade de Licitação, devidamente 

autuado, contendo páginas numeradas e rubricadas de 001 a 061, para contratação do 

show motocross  comemoração do freestyle para comemoração  do 61º Aniversário da 

Cidade Jacundá que será realizado dia 28/12/2022, com 1h10min de duração. 

 

1. PRELIMINAR 

Antes de se adentrar no mérito do presente Parecer, insta salientar que a 

condução da análise técnica desta Controladoria Interna encontra respaldo na Constituição 

Federal em seu art. 741, ratificada no artigo 71 da Constituição Estadual2, no art. 279 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios (Ato Nº 23, de 16 de dezembro 

de 2020)3, e na Lei Municipal nº 2.383/2005 (art. 2º). 

                                                           

1 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; III - 
exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;  
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. § 1º Os responsáveis pelo controle 
interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal 
de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. 
2 Art. 71. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município será 
exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder 
Executivo Municipal, na forma da lei. 
3 Art. 279. Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto de atividades de controle exercidas no 
âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo Municipais, incluindo a administração direta e indireta, de forma 
integrada, compreendendo, particularmente, o controle: I - do cumprimento dos programas, metas e 
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Neste sentido, cabe ressalva à responsabilidade solidária do Controle Interno, 

só haverá responsabilização quando conhecendo a ilegalidade ou irregularidade não as 

informar ao Tribunal de Contas ao qual está vinculado, ferindo assim a atribuição 

constitucional de apoiar o Controle Externo. 

Destaca-se que o Controlador Interno não é ordenador de despesas, sendo 

esta atribuição restrita ao gestor. 

Assim, em razão do processo licitatório, em análise, implicar em realização de 

despesas, segue manifestação da Controladoria Interna. 

 

2. DOCUMENTOS ANEXADOS NO PROCESSO 

I. Ofício nº 295/2022-GP, firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, 

encaminhado ao Prefeito, autorizando a abertura de processo licitatório, solicitado pelo 

Ofício nº 0118/2022-SECULT, fls. 01; 

II. Ofício nº 0113/2022-GP, 22/09/2022, assinado pelo Secretário 

Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Fábio de Souza Assunção (Portaria nº 023/2021-

GP), enviado ao Prefeito, solicitando abertura de processo licitatório, na modalidade 

Inexigibilidade, para contratação de show de “Motocross Freestyle”, do piloto “JOANINHA” 

consagrado nacionalmente, para apresentação no dia 28/12/2022, durante a semana de 

festividades em comemoração ao 61º Aniversário da Cidade de Jacundá. Informa o valor 

da proposta, apresentada pela empresa STYLE PROMOÇÕES E EVENTOS (CNPJ 

**.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte ME), que agencia, exclusivamente, os shows do 

artista. Também, informa a dotação orçamentária. Anexa “Projeto Base” e “Termo de 

Referência”, fls. 03/15; 

                                                           

orçamentos e a observância da legislação e normas que orientam a atividade específica da unidade 
controlada, exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia; II - da observância da legislação e normas 
gerais que regulam as atividades auxiliares, exercidas pelas diversas unidades da estrutura organizacional;  
III - do uso e guarda dos bens pertencentes ao ente municipal, exercido pelos órgãos próprios; IV - 
orçamentário e financeiro das receitas, exercido pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e 
de Contabilidade e Finanças; V - da eficiência da Administração Pública e a observância dos dispositivos 
constitucionais e legais, exercido pela própria unidade de Controle Interno. Parágrafo único. Os poderes e 
órgãos referidos no caput deste artigo deverão observar as disposições deste Regimento e as normas de 
padronização de procedimentos e rotinas estabelecidas no âmbito de cada poder ou órgão. 
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III. Proposta Comercial apresentada pela empresa GILMAR PEREIRA 

FLORES EIRELI, nome fantasia STYLE PROMOÇÕESS E EVENTOS (CNPJ 

**.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte ME), no valor de R$32.000,00, fls. 16/17; 

IV. Solicitação de Despesa nº 20220929001, a ser assinada pelo 

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Fábio de Souza Assunção (Portaria nº 

023/2021-GP), fls. 18; 

V. Despacho de autos ao Setor Contábil, com solicitação de informações 

orçamentárias, a ser firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 29/09/2022, fls. 

19; 

VI. Declaração de Disponibilidade de Dotação Orçamentária, firmada pelo 

Contador Jorge Luís de Oliveira (CRC-PA nº 012932/O-5), em 29/09/2022, fls. 20, 

informando a existência de previsão de recursos orçamentários, fixado na LOA/2022, 

condicionada à abertura de crédito adicional suplementar, com anulação de dotação 

orçamentária disponível na LOA/2022 (Lei nº 2686/2021): 

 Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jacundá 

 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer 

 Funcional programática: 13.392.0026.2.055 – Aniversário e Comemorações 
de Final de Ano 

 Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros – PJ 

 Subelemento: 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos). 

VII. Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira com a LOA, 

compatível com LDO e PPA, conforme exigência do art. 16, II, da Lei Complementar, a ser 

firmada pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, fls. 21; 

VIII. Termo de Autorização e Abertura de Processo Licitatório, a ser firmado 

pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, em 30/09/2021, fls. 22; 

IX. Portaria nº 149-A/2022-GP, firmada pelo Prefeito, Itonir Aparecido 

Tavares, que nomeia membros da Comissão Permanente de Licitação, fls. 23: 

 Presidente: Izaac Scheidegger Emerique; 

 Membros: Idna da Silva Calazans, Andrea dos Santos Lima, Adriane Ferreira 
Lima; 

X. Termo de Autuação do Procedimento Administrativo de Licitação, 

firmado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Izaac Scheidegger Emerique, em 

03/10/2022, fls. 24; 
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XVI. Documentos de Habilitação da empresa GILMAR PEREIRA FLORES 

EIRELI, nome fantasia STYLE PROMOÇÕESS E EVENTOS (CNPJ **.778.102/0001-**, 

Sinop/MT, porte ME), fls. 25/37; 

XVII. Fundamentação legal do processo de inexigibilidade (art. 25, III, e 

parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/1993), justificativa da contratação, razões da 

escolha e do preço, firmada pelo Presidente da CPL, Izaac Scheidegger Emerique, em 

03/10/2022, fls. 78/79; 

XVIII. Resumo de Proposta Vencedora (R$32.000,00), fls. 40; 

XIX. Despacho de autos à Assessoria Jurídica, em 03/10/2022, fls. 41; 

XX. Parecer jurídico nº 0187/2022-PROJUR, firmado pelo Doutor 

Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 10/10/2022, fls. 43/53, analisa a 

possibilidade da inexigibilidade, quando não há viabilidade de competição, com fulcro no 

art. 25, III, da Lei nº 8.666/1993, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. Analisa a documentação de habilitação, a proposta 

e a antecipação do pagamento. Ao final, opina favoravelmente à contratação por 

inexigibilidade da referida empresa delineada alhures condicionada às recomendações: 

a) Remessa à Controladoria Interna para emissão de parecer; 
b) Em caso de antecipação de qualquer valor, recomendam-se cautelas legais, 
como exigência de caução se possível, correção devida com imposição de juros 
compensatórios, em caso de reembolso dos valores pagos; 
c) Que sejam apresentadas notas fiscais que comprovem a comprovem a 
compatibilidade dos valores com o evento; 
d) O piloto figura como sócio da empresa, no entanto, se faz necessário 
apresentar contrato de exclusividade, conforme dispõe a legislação; 
e) Nas próximas inexigibilidades, promova pesquisa mercadológica com objetos 
mais próximos em suas similitudes; e,  
f) Publicação na forma legal da ratificação e do extrato do contrato; 

XXI. Em cumprimento às recomendações jurídicas foram anexadas: carta 

de exclusividade, fls. 54, notas fiscais, fls. 55/60; 

XXII. Despacho de autos à Controladoria Interna, recebido na CONTRIN 

em 10/10/2022, 15h19min, fls. 61. 

 

É o relatório. 

 
3. DA ANÁLISE DO MÉRITO 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.854.633/0001-80 

5 
 

O Processo Licitatório em análise (6/2022-006-PMJ), na modalidade 

Inexigibilidade, tem por objeto a Contratação do Show Motocross Freestyle, para 

comemoração do 61º Aniversário da Cidade de Jacundá, que será realizado em 

28/12/2022, com 1h10min de duração. 

 

3.1  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  

- Constituição da República Federativa de 1988;  

- Lei nº 4.620/1964;  

- Lei Complementar nº 101/2000;  

- Lei nº 8.666/1993. 

 

3.2 DA LEGITIMIDADE PARA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

 

Como visto no relatório, às fls. 02, encontra-se Documento de Formalização 

da Demanda, firmado pelo Secretário Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, Fábio de 

Souza Assunção (Portaria nº 023/2021-GP), parte legítima para apresentar a demanda de 

contratação do piloto/artista “Joaninha”, consagrado pela opinião pública através de 

empresário exclusivo, para Show de Aniversário 61º anos da Cidade de Jacundá/PA. O 

“Projeto Base” e “Termo de Referência (fls. 03/15) foram firmados pelo Secretário Municipal 

de Cultura, Desporto e Lazer, Fábio Souza Assunção (Portaria nº 023/2021-GP).  

 

O Termo de Aprovação do Termo de Referência e Autoriza a Abertura do 

Processo Licitatório (fls. 22), a ser firmado pelo Prefeito, Itonir Aparecido Tavares, na 

qualidade de Autoridade Competente.  

 

Neste ponto, cumpre ressaltar que não consta dos autos pesquisa de preços, 

apenas proposta apresentada pela empresa GILMAR PEREIRA FLORES EIRELI, nome fantasia 

STYLE PROMOÇÕESS E EVENTOS (CNPJ **.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte ME), 

representante exclusiva do piloto/artista Gilmar Flores, “Joaninha” (fls. 54). Foram 

apresentadas notas fiscais de shows do piloto/artista (fls. 55/60). 
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3.3 DA LEGALIDADE  

 

Em anexo aos Documentos de Formalização de Demanda, vieram termo de 

referência, projeto básico e solicitação de despesas com descrição de itens e quantidades 

estimadas. Não foi anexado estudo técnico, tampouco foi justificada a ausência.  

 

Como já relatado, o presente processo licitatório tramitou na modalidade 

Inexigibilidade, com fundamento no art. 25, III, Lei nº 8.666/1993, sendo a minuta de 

contrato examinada e aprovada por Parecer Jurídico nº 0187/2022-PROJUR, firmado pelo 

Doutor Ezequias Mendes Maciel (OAB/PA 16.567), em 10/10/2022, fls. 43/53, analisa a 

possibilidade da inexigibilidade, quando não há viabilidade de competição, com fulcro no 

art. 25, III, da Lei nº 8.666/1993, para contratação de profissional de qualquer setor artístico, 

diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opnião pública, recomendando o contrato de exclusividade. Ao final, 

opina favoravelmente à contratação por inexigibilidade da referida empresa delineada 

alhures condicionada às recomendações, cumpridas às fls. 54/60. 

 

Os Membros da Comissão Permanente de Licitação foram nomeados por 

Portaria nº 149-A/2022, firmada pelo Prefeito, na qualidade de Autoridade Competente (fls. 

23). 

 

Da análise da documentação de habilitação empresa GILMAR PEREIRA 

FLORES EIRELI, nome fantasia STYLE PROMOÇÕESS E EVENTOS (CNPJ 

**.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte ME), verifica-se que apresentou documentos de 

habilitação jurídica (ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, fls. 

26/28, documentos pessoais empresário individual e piloto/artista, fls. 29), e de regularidade 

fiscal (prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Nacional, fls. 25, prova de 

regularidade fiscal junto à fazenda nacional, fls. 30, estadual, 31, e municipal, fls. 32; bem 

como regularidade de FGTS, fls. 33, e trabalhista, fls. 34. Ainda, foi apresentada certidão 

negativa de ações cíveis (TJMT), fls. 35; croqui da rampa, fls. 37. 
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A Lei nº 8.666/93 foi editada para regulamentar o inciso XXI do art. 37 da 

Constituição Federal de 1988, que impõe a obrigatoriedade de licitação para contratos 

administrativos, ressalvados os casos especificados na legislação. Dentre as ressalvas 

permitidas pelo texto constitucional, a Lei nº 8.666/93 elencou, como não poderia deixar de 

ser, a inexigibilidade de licitação, isto é, a hipótese em que a realização de licitação é 

impossível, por exemplo, por não ser viável a estipulação de critérios objetivos para 

julgamento de propostas dos eventuais interessados em contratar com a Administração 

Pública. Dá-se isto, por exemplo, na contratação de artistas consagrados pela crítica 

especializada ou pela opinião pública.  

 

Nesse espírito, a Lei nº 8.666/93 dispõe:  

“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. ”  
 

 

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, pós EC 

nº 48/2005). De igual modo, mesmo que se trate de um artista ignorado pelo grande público, 

ou pelo público de uma região, sua contratação por inexigibilidade de licitação será válida 

se tal artista tiver aprovação da crítica especializada.  

A contratação do inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93 pode se dar 

diretamente com o artista ou, como facultado pelo dispositivo legal, através de empresário 

exclusivo.  

É necessário o contrato de exclusividade entre empresário e artista. Este 

entendimento do Plenário do TCU foi firmado através do Acórdão nº 96/2008 e reafirmado 

posteriormente. A Corte de Contas exige ainda que o contrato entre artista e empresário 
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exclusivo esteja registrado em cartório. Entendo que não é o mero reconhecimento de 

firmas. Vale o disposto na Lei nº 6.015/1973, art. 127, incisos I e VII4.  

Autorizações exclusivas para o dia e para a localidade do evento não são 

aceitáveis, porque não cumprem a finalidade de garantir ao agenciador a representação 

ampla e irrestrita do artista com direito de exclusividade para todos os eventos aos quais 

seja convidado. Também, a ausência de empresário exclusivo em tese afastaria a própria 

impossibilidade de competição entre diferentes empresários sobre a intermediação da 

contratação da artista. Além disso, o inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666 simplesmente não 

permitiu a contratação através do mero intermediário temporário, sendo necessária a 

existência do vínculo direto do empresário com o artista, por instrumento de contrato que 

demonstre tratar-se de empresário exclusivo, isto é, que demonstre que tal empresário tem 

a representação privativa para qualquer evento a que a artista for convocado, de modo a 

estar atendido o requisito legal para que seja celebrado, por inexigibilidade de licitação, o 

próprio contrato com a Administração Pública. Ou, de outro modo, é claro, o contrato pode 

ser firmado diretamente entre o artista e a Administração Pública.  

O Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, de Relatoria do Ministro Benjamin Tyler, já 

manifestou o seu entendimento, indicando que quando da contratação de artistas 

consagrados, enquadrados na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da 

Lei 8.666/1993, por meio de intermediários ou representantes deve ser apresentada cópia 

do contrato de exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado em 

cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que 

confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação dos artistas e 

que é restrita à localidade do evento, observando, ainda, a recomendação do Memorando 

196/2012/AEC/MTUR que recomendou que em decorrência das recentes decisões do 

Tribunal de Contas da União, que as prestações de contas de convênios relativos a eventos 

que não possuam contrato de exclusividade do artista com representante exclusivo, 

registrado em cartório, nos termos do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, tenham os valores 

                                                           

4 Lei nº 6.015/1973. Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição: (Renumerado do 
art. 128 pela Lei nº 6.216, de 1975). I - dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações 
convencionais de qualquer valor; ... VII - facultativo, de quaisquer documentos, para sua conservação. 
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relativos glosados e que seja solicitada a devolução do recurso e instaurado processo de 

Tomada de Contas Especial, caso não haja o ressarcimento ao Erário.  

Transcreve-se o descrito no item 9.5 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário:  

9.5. determinar ao Ministério do Turismo que, em seus manuais de prestação de 
contas de convênios e nos termos dessas avenças, informe que:  
9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na hipótese de 
inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/1992, por meio de 
intermediários ou representantes:  
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos artistas com 
o empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato 
de exclusividade difere da autorização que confere exclusividade apenas para os 
dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do 
evento;  
9.5.1.2. o contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União, no prazo de cinco 
dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, sob pena 
de glosa dos valores envolvidos;  
9.5.2. os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows e eventos ou 
com a venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos em função dos projetos 
beneficiados com recursos dos convênios devem ser revertidos para a consecução 
do objeto conveniado ou recolhidos à conta do Tesouro Nacional. Adicionalmente, 
referidos valores devem integrar a prestação.  
...   

Nesse sentido:  

TCU. ACÓRDÃO 13356/2021 - PRIMEIRA CÂMARA 

 

Verifica-se que, em cumprimento à recomendação do Douto Parecerista 

jurídico, que avaliou a questão, foi acostada carta de exclusividade do piloto/artista, Gilmar 

Pereira Flores (CPF ***.138.911-**) com a própria empresa individual de responsabilidade 

limitada GILMAR PEREIRA FLORES EIRELI, nome fantasia STYLE PROMOÇÕESS E 

EVENTOS (CNPJ **.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte ME), fls. 54. 

 

Neste ponto, cumpre destacar que, com fulcro no art. 38, VI, o parecer jurídico 

indica a norma, verifica a existência dos documentos que fundamentam os autos e 

referência à doutrina e a jurisprudência para assegurar a razoabilidade da tese que abraça, 

conforme do Professor Jacoby Fernandes, que alerta que, no âmbito da estrita legalidade 

e da inversão da presunção da legitimidade que o art. 113 da Lei nº 8.666/1993 impôs aos 

que operam licitação e contratos, o parecer jurídico constrói o alicerce jurídico da 

motivação, para a decisão administrativa, cujo poder discricionário quanto à terceirização 

dos serviços compete ao Gestor Municipal, que se demonstra inclinado à contratação, 
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desde o momento que assina o documento de oficialização da demanda e nos demais atos 

por ele firmados até a ratificação da inexigibilidade.  

 

Cabe lembrar que, a autoridade pode divergir dos pareceres técnicos e 

jurídicos sendo obrigatória a motivação, que deve ser inserida nos autos5.  

 

A “transparência” que a sociedade reclama do processo decisório 

administrativo6 traduzida juridicamente como o dever de fundamentar as decisões, 

demonstrando o elo entre a prática do ato e o interesse público mediato ou imediato. Não 

houve interposição de recurso, no entanto, como asseverado anteriormente, a 

manifestação de intenção de recurso foi indeferida pelo Pregoeiro, antecipando análise de 

mérito, sem apresentação das razões recursais, as quais foram cerceadas (CRFB, art. 5º, 

LIV e LV).  

 

 

3.4 DA IMPESSOALIDADE  

Até o presente momento, não se pode apontar óbices à impessoalidade. 

  

3.5 DA MORALIDADE 

Até presente momento, não há evidências de mácula à probidade 

administrativa na condução do presente certame. 

 

3.6 DA PUBLICIDADE  

Além disso, para cumprimento do princípio da publicidade (art. 37, caput, da 

CRFB/88 e art. 3º, caput, da Lei nº 8.666/1993) deve se dar na forma descrita no parecer 

jurídico; devendo ser observado o prazo de inserção no Mural de Licitações (IN nº 20/2021-

TCM/PA. Também, devem ser observadas as exigências de transparência pública (art. 48-

A da Lei Complementar nº 101/2000, incluído pela Lei Complementar nº 131/2009) e Lei de 

                                                           

5 Tribunal de Contas da União. Processo TC nº 012.201/2006-0. Acórdão 128/2009 - 2ª Câmara. Relator: Ministro 
Marcos Bemquerer Costa. Diário Oficial da União [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 fev. 2009, seção 1 
6 A propósito, consulte: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direito dos Licitantes. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1991, p. 
93. 
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Acesso à Informação (art. 8º, §2º da Lei nº 12.527/2011). Note-se que, nas publicações 

devem estar à disposição dos interessados na disponíveis no portal da transparência (sítio 

oficial da prefeitura), de acordo com o que preleciona a Lei nº 12.527/2011, arts. 3°, I a V7, 

5º8, 7º, VI9, e 8º, §1º, IV, e §2º10; e no Mural de Licitações do TCM/PA: 

TCU. Acórdão nº 2622/20215 -Plenário:  
(...)  
9.2.1.8. publicar todos os documentos que integram os processos de aquisição 
(e.g., solicitação de aquisição, estudos técnicos preliminares, estimativas de preços, 
pareceres técnicos e jurídicos etc.) na internet, a menos dos considerados sigilosos 
nos termos da lei, em atenção aos arts. 3°, I a V, 5º, 7º, VI e 8º, §1º, IV e §2º, da Lei 
12.527/2011;  
(...)  
 
 

3.7 DA EFICIÊNCIA 

Neste ponto, faz-se necessário observar se o presente processo atende a sua 

finalidade pública de maneira eficiente, eficaz e efetiva, o que deve ser observado em 

relatório do fiscal/gestor do contrato.  

“Licitação é o procedimento administrativo destinado a selecionar, segundo critérios 
objetivos predeterminados, a proposta de contratação mais vantajosa para a 
Administração e a promover o desenvolvimento nacional sustentável, assegurando-
se a ampla participação dos interessados e o seu tratamento isonômico, com 
observância de todos os requisitos legais exigidos”. (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 2012, p.11).  

                                                           

7 Lei nº 12.527/2011. Art. 3º Os procedimentos previstos neta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos 
da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 
solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento 
ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle 
social da administração pública. 
8 Lei nº 12.527/2011. Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil 
compreensão. 
9 Lei nº 12.527/2011. Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos 
de obter: ... VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitação, contratos administrativos; e .. 
10 Lei nº 12.527/2011. Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. § 1º Na divulgação das informações a que se 
refere o caput, deverão constar, no mínimo: ... IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; ... § 2º Para 
cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial 
de computadores (internet). 
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Quanto à eficiência do processo, observa-se que o presente processo atende 

à Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer.  

No que tange à eficácia, observa-se não foi apresentada pesquisa de preços.  

Como se trata de modalidade de Inexigibilidade, segundo Zenite11, a 

inviabilidade de competição, que legitima a contratação direta via inexigibilidade, decorre 

de um de dois fatores: (i) ou a Administração está diante de fornecedor/executor exclusivo 

da solução – o que chamaremos de “agente monopolista”; ou (ii) a despeito de existir mais 

de um possível prestador, não é possível definir critérios objetivos de comparação e 

julgamento – o que configura o “objeto singular”. 

 

O autor defende que, se não há outro fornecedor da solução justificadamente 

eleita, necessário avaliar os preços atualmente praticados por este mesmo agente de 

mercado para outros entes públicos ou privados contratantes. De igual maneira, se a 

despeito de existir mais de um técnico profissional especializado, não é possível definir 

critérios objetivos de comparação e julgamento entre propostas, sendo uma motivadamente 

eleita como a mais adequada à Administração, então, é preciso sopesar os preços que este 

prestador de serviço, contemporaneamente, pratica para contratantes diversos, em 

soluções semelhantes. Veja que tanto num caso, como no outro, seja em razão de 

exclusividade, seja em função da singularidade do objeto, o levantamento de preços, para 

justificar o valor da contratação, regra geral parte de outros ajustes celebrados pelos 

próprios fornecedores.  

Nesse sentido, no Informativo de Licitações e Contratos n. 361, o Tribunal de 

Contas da União adentrou essa análise. Confira:  

“2. A justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de licitação 

(art. 26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a 
comparação do valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a 
outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto ou 
objeto similar”.  

 

                                                           

11 Inexigibilidade: como justificar o preço? | Blog da Zênite (zenite.blog.br)  
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No caso em tela, a empresa GILMAR PEREIRA FLORES EIRELI, nome 

fantasia STYLE PROMOÇÕESS E EVENTOS (CNPJ **.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte 

ME) apresentou quatro notas fiscais (fls. 55/60), de serviços prestados em quatro 

municípios, cujos valores cobrados pelo show de motocross do piloto “Joaninha”, foram: 

R$28.000,00 (Barra do Graças/MT); R$27.000,00 (Santa Helena/PR); R$25.000,00 

(Santana/BA); R$ 26.750,00 (São Miguel do Aragu/GO).   Logo, a média de preços 

praticados foram de R$26.687,50/show. 

 

Observa-se que empresa GILMAR PEREIRA FLORES EIRELI, nome fantasia 

STYLE PROMOÇÕESS E EVENTOS (CNPJ **.778.102/0001-**, Sinop/MT, porte ME), 

apresenta justificativa do cachê, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido das 

despesas logísticas no valor de R$9.000,00 (R$3,00/Km rodado) e com grades de 

isolamento R$3.000,00, totalizando R$32.000,00. 

 

3.8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Consta dos autos, Declaração de Disponibilidade Financeira, assinada por 

Jorge Luís de Oliveira (CRC-PA-012932/O-5), informando que os recursos orçamentários 

fixados na Lei Orçamentária Anual (LOA 2022), condicionada à abertura de crédito 

adicional suplementar com anulação de dotação orçamentária prevista na LOA/2022 

(Lei nº 2686/2021): 

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Jacundá-PA 
Unidade Orçamentária: 1212 – Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer 
Funcional Programática: 13.392.0026.2.055 – Aniversário e Comemorações de 
Final de Ano 
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ 
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – PJ 
Fonte de Recurso: 15000000 (Recursos não vinculados de impostos) 

 

Verifica-se que, para Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE 

JACUNDÁ, foi indicada apenas a atividade 2.055 (Aniversário e Comemorações de Final 

de Ano no Município), para o qual foram fixados R$72.500,00; e autorizados R$386.500,00; 
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Empenhado R$373.200,00; Liquidado R$94.500,00; Pago R$63.000,0012. Logo, os 

recursos orçamentários previstos para a atividade são insuficientes para cobrir as 

despesas, evidenciando-se a necessidade de abertura de créditos adicionais 

suplementares, conforme sinalizado pelo Assessor Contábil. 

 

4. DA ANÁLISE DO OBJETO  

 

Cumpre elucidar que a análise neste parecer se restringiu à verificação dos 

requisitos formais para a deflagração do processo administrativo na modalidade Pregão, no 

formato eletrônico, no que se refere à apreciação do valor; regularidade da habilitação das 

empresas vencedoras, propostas válidas, disponibilidade orçamentária e financeira, com a 

indicação da classificação programática e fonte de custeio para arcar com o dispêndio das 

despesas; conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal; adequação 

da despesa com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual. Destaca-se que a manifestação está baseada, 

exclusivamente, nos elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo 

ora analisado, não sendo possível adentrar na análise de conveniência e oportunidade do 

ato praticado, tampouco se manifestar sobre os aspectos técnico-administrativos, assim 

legalmente impostos.  

Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de se ater as seguintes 

recomendações antes do envio dos autos para decisão da autoridade competente para 

decisão quanto à homologação ou não do presente certame:  

a) Com fulcro no caput do art. 38 da Lei nº 8.666/1993, colham-se as 

assinaturas faltantes nos documentos de fls. 18, 19, 21 e 22;  

b) Observem-se as recomendações do parecer jurídico (fls. 43/53), em 

especial quanto às cautelas quanto ao pagamento antecipado; 

                                                           

12 
https://www.governotransparente.com.br/transparencia/44589487/consolidado/consultarpagprojetativi?mes=10&a
no=2&clean=false&datainfo=MTIwMjIxMDE4MjAyOVBQUA%3D%3D– acesso em 18/10//2022. 
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c) Após a contratação, nomeie-se fiscal técnico para o contrato, em 

consonância com o objeto definido, lavrando-se termo de ciência e cientificando-o das 

atribuições quanto ao acompanhamento da execução contratual; 

d) Observem-se as regras de publicidade e transparência pública; 

e) Encaminhe-se cópia do contrato ao Conselho Municipal de Cultura, 

para realização do controle social. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

O papel da Controladoria Interna é gerar informações para a tomada de 

decisão da Autoridade Competente, auxiliando-a na gestão de riscos, neste caso, como 

segunda linha de defesa. Logo, a presente manifestação apresenta natureza meramente 

opinativa e, por esse motivo, as orientações apresentadas não se tornam vinculantes para 

o gestor público, o qual pode, de forma justificada, adotar posicionamento contrário ou 

diverso daquele emanado por esta Controladoria Interna.  

No mais, diante do que foi analisado nos autos até a presente data, salvo 

melhor juízo, vislumbra-se necessidade de cumprimento das recomendações jurídicas e do 

controle interno para a contratação por inexigibilidade. 

Jacundá/PA, 18 de outubro de 2022. 

 

 
Gabriela Zibetti 
Controlador Interno 

Portaria nº 005/2021-GP 
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