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PRIMEIRA CÂMARA                SESSÃO DE 16/10/2018                            ITEM Nº 032 
 
TC-003348/003/12 

Contratante: Prefeitura Municipal de Vinhedo. 

Contratada: Organização Estrela Som Ltda. 

Autoridade(s) Responsável(is) pela Inexigibilidade de Licitação 

e que a Ratificou(ram): Milton Álvaro Serafim (Prefeito). 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Milton 

Álvaro Serafim (Prefeito), José Pedro Cahum (Secretário de 

Administração) e Paulo Eduardo de Mattos (Secretário de Cultura 

e Turismo). 

Objeto: Realização de shows artísticos durante a 49ª Festa da 

Uva de Vinhedo e 1ª Festa do Vinho a ser realizada no Parque 

Municipal Jaime Ferragut no período de 06 a 21 de fevereiro de 

2010. 

Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso 

III, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações). 

Contrato celebrado em 22-01-10. Valor – R$530.000,00. 

Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura(s) de 

prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar 

nº 709/93, pelo Substituto de Conselheiro Auditor Samy Wurman e 

Conselheira Cristiana de Castro Moraes, publicada(s) no D.O.E. 

de 16-04-14. 

Advogado(s): Elvis Olivio Tomé (OAB/SP nº 160.177), Bruna 

Cristina Bonino (OAB/SP nº 229.393), Camila Cristina Murta 

(OAB/SP nº 217.943), Antonio Sérgio Baptista (OAB/SP nº 17.111) 

e outros. 

Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo. 

Fiscalizada por:    UR-3 – DSF-I. 

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-I. 

 

 

Em exame a Inexigibilidade de Licitação nº 2362-9/2010, com 
fundamento no inciso III do artigo 25 da Lei nº 8666/93, e o Contrato nº 06/10, de 
22.1.2010 (fls. 49/52 – valor de R$ 530.000,00), pactuado entre a Prefeitura de Vinhedo 
e a empresa Organização Estrela Som Ltda., objetivando a realização de shows 
artísticos e musicais dos cantores/bandas Rio Negro & Solimões, Grupo Pixote, Zé 
Henrique e Gabriel, Art Popular, Fresno, NX Zero, César e Paulinho, durante a 49ª 
Festa da Uva de Vinhedo e 1ª Festa do Vinho – realizada no período de 6 a 21.2.2010. 
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Ao examinar a matéria, a Fiscalização efetuou os seguintes 
apontamentos de irregularidades: ausência de finalidade pública na despesa 

realizada1; e descumprimento do disposto no inciso III do parágrafo único do artigo 262 
da Lei nº 8666/93 (fls. 409/414). 

 
Oficiada pela UR/3 (fls. 415/417), a Origem encaminhou 

alegações e documentos de fls. 418/436. Em síntese, expôs que o evento da Festa da 
Uva foi realizado pela Prefeitura de Vinhedo e a ideia de ter-se permitido o uso da 
ACOVEC – Associação Comunitária Vinhedense de Associação e Cultura, entidade 
sem fins lucrativos e declarada de utilidade pública, reduziu consideravelmente os 
prejuízos com a sua realização. 
 

Quanto aos preços, afirmou que se tratou de contratação de 
artistas renomados, cuja execução se deu de forma única e exclusiva, tornando-se 
impossível a pesquisa de mercado para justificativa de preço, pois, segundo seu 
entendimento, a inexistência de outro artista idêntico inviabilizaria a confrontação de 
valores preconizada pela legislação. 

 
Alegou que o preço de um show pode variar de acordo com a 

época do ano ou momento do artista, existindo dificuldades em encontrar uma 
justificativa quanto ao preço da contratação de profissionais de música, notoriamente 
os reconhecidos. 

 
Discorreu a respeito da Lei Orgânica Municipal de Vinhedo, do 

instituto da permissão de uso e de bem Municipal e a discricionariedade do Poder 
Executivo, ressaltando que a fórmula adotada pela Prefeitura, além do respeito à 
economicidade, também o foi à eficiência e interesse público, beneficiando centenas de 
jovens que necessitam da entidade permissionária. 

 
Argumentou que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça de 

São Paulo, acolhendo propostas da Procuradoria Geral, têm arquivado procedimentos 
instaurados para analisar as Festas da Uva desde o exercício de 2009. 

                     
1
 Segundo a Fiscalização, que quem deveria ter custeado essas despesas seria a ACOVEC – Associação Comunitária Vinhedense 

de Associação e Cultura, tendo em vista que o recinto aonde ocorreu o evento em questão (Parque Municipal Jaime Ferragut) 
estava cedido por Decreto Municipal à época por permissão de uso a essa Associação. 
 
2
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2

o
 e 4

o
 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. 8
o
 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: 
... 
III - justificativa do preço. 
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Setor de Economia da ATJ opinou pela irregularidade da matéria. 

Já sua congênere Jurídica, Chefia de ATJ e MPC manifestaram-se por nova assinatura 
de prazo à Prefeitura de Vinhedo (fls. 441/447), em função de não estar demonstrado 
nos autos os requisitos dos incisos II e III do parágrafo único do artigo 26 da Lei de 
Licitações e Contratos. 
 

Nos termos do despacho de fls. 448/449, assinou-se prazo aos 
interessados. A Prefeitura de Vinhedo encaminhou suas justificativas de fls. 456/466 
que, sinteticamente, reafirmaram as alegações anteriores, citando trechos de doutrinas 
que entendeu socorrer suas pretensões, ressaltando a legalidade da outorga da festa à 
ACOVEC e da existência da finalidade e interesse público na contratação efetuada, 
além de estimular o comércio e desenvolvimento local com as exposições dos 
produtores de suas uvas e vinhos. 
 

Também enfatizou a notoriedade dos artistas contratados e a 
promoção cultural realizada pelo Município, bem como que os preços ajustados eram 
compatíveis com os valores praticados pelos cantores, entendendo que se deveria 
levar em conta o fato da dificuldade de se comparar com outros artistas, diante da 
singularidade das contratações. 
 

Diante das justificativas encaminhadas pela contratante, 
Assessoria Técnica de ATJ e o MPC manifestaram-se pela irregularidade da matéria 
(fls. 469/484). 

 
Um dos motivos que fundamentou esses posicionamentos foi o 

fato de não restar comprovado nos autos se a contratação se deu por meio de 
empresário exclusivo (representante ou agente), para fins de enquadramento na 
hipótese prevista no inciso III do artigo 25 da Lei nº 8666/93, encaminhando cópia do 
contrato de exclusividade dos artistas com o empresário, sendo que a Origem ainda 
não havia sido instada a se manifestar a respeito deste quesito.  

 
Assim, novo prazo foi assinado aos interessados, conforme 

despacho de fls. 485/486. Apesar da vista e cópia de documentos dos autos por 
representante legal da contratante (fls. 487/488), decorrido o período concedido, nada 
foi encaminhado ao presente processo (fls. 489). 
 

É o relatório.  
GC.CCM/9 
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        GC.CCM 

PRIMEIRA CÂMARA 
 
Sessão de                16/10/2018                                                                     Item 032             

Processo: TC-3348/003/12. 
 
Contratante: Prefeitura Municipal de Vinhedo. 
 
Contratada: Organização Estrela Som Ltda. 
 
Objeto: Realização de shows artísticos e musicais dos cantores/bandas 

Rio Negro & Solimões, Grupo Pixote, Zé Henrique e Gabriel, Art 
Popular, Fresno, NX Zero, César e Paulinho, durante a 49ª Festa 
da Uva de Vinhedo e 1ª Festa do Vinho – realizada no período de 
6 a 21.2.2010. 

 
Em exame: Inexigibilidade de Licitação nº 2362-9/2010, com fundamento no 

inciso III do artigo 25 da Lei nº 8666/93; Contrato nº 06/10, de 
22.1.2010 (fls. 49/52 – valor de R$ 530.000,00). 

 
Responsáveis que firmaram o instrumento:  
 Pela contratante: Milton Álvaro Serafim – ex-Prefeito; José Pedro 

Cahum – Secretário Municipal de Administração à época; Paulo 
Eduardo de Mattos – Secretário Municipal de Cultura e Turismo à 
época. 

 Prefeito atual: Jaime César da Cruz. 
 Pela contratada: Edimilson José Regazzo e Marcos Tadeu 

Vilalta, Representantes. 
 
Advogados: Elvis Olívio Tomé – Secretário Municipal de Negócios Jurídicos – 

OAB/SP nº 160.177, Bruna Cristina Bonino – Diretora da 
Assessoria Jurídica em Licitações e Contratos – OAB/SP nº 
229.393; Camila Cristina Murta – OAB/SP nº 217.943, Antonio 
Sérgio Baptista – OAB/SP nº 17.111 e outros (instrumentos de 
procuração e de substabelecimento a fls. 450/451 e 468). 

 

A empresa Organização Estrela Som Ltda. intermediou a 
contratação dos seguintes artistas: 
 
Rio Negro & Solimões..........R$ 100.000,00 
Grupo Pixote........................R$   55.000,00 
Zé Henrique e Gabriel......... R$   75.000,00 
Art Popular...........................R$   50.000,00 
Fresno..................................R$   60.000,00 
NX Zero……………………... R$ 130.000,00 
César e Paulinho……………R$   60.000,00 
TOTAL..................................R$ 530.000,00 
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Dessa forma, não há como aceitar as justificativas encaminhadas 

quanto à fundamentação da inexigibilidade de licitação no inciso III do artigo 253 da Lei 

de Licitações e Contratos, referente à necessidade de que os artistas fossem 
contratados diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, o que ficou claro 
que não aconteceu no caso concreto. 

 
Isso restou evidente nas declarações de exclusividade a fls. 19/26, 

onde as empresas detentoras das marcas dos artistas contratados concedem a 
exclusividade à empresa Organização Estrela Som Ltda. (que foi a contratada do ajuste 
aqui em exame), sendo que tais declarações de exclusividade apresentadas nos autos 
referem-se tão somente às datas de apresentação dos artistas, no período de 6.2.2010 
a 20.2.2010, durante a “49ª Festa da Uva e 1ª Festa do Vinho”, na cidade de Vinhedo.  

 
Portanto, os documentos encaminhados são insuficientes para 

atender ao dispositivo legal. O que se percebe é a ocorrência de contratação de 
empresa para prestar serviços de agenciamento e intermediação entre as partes 
envolvidas. 

 
Transcrevo abaixo trecho de interesse sobre o tema, proferido no 

TC-2709/003/144: 

 
“Com efeito, quer me parecer que, ao se referir a „empresário exclusivo‟, o 
comando legal pretendeu afastar a intervenção de intermediário não necessário 
para a formalização do ajuste, partindo do pressuposto de que a contratação 
direta com o próprio artista ou com seu empresário exclusivo proporcionaria o 
menor preço possível.” (processo TC – 002709/003/14 –Sessão da C.Segunda 
Câmara de 19/05/2015  - Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo).“ 

 
Nesse sentido também, casos em que não restaram demonstrados 

os requisitos legais necessários para amparar a contratação direta, decisões 
proferidas, a exemplo, nos TCs – 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 

1219/001/135, 777/001/136, 433/005/157, 1060/009/108, 15703/026/129. Cito trecho 

deste último (decisão de primeiro grau, confirmada em sede recursal): 

                     
3
 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. 
 
4
 Decisão confirmada em sede de Recurso Ordinário, em Sessão Plenária de 27.4.2016 – Conselheiros Cristiana de Castro 

Moraes, relatora, Edgard Camargo Rodrigues, Sidney Estanislau Beraldo e dos Auditores Substitutos de Conselheiro Márcio 
Martins de Camargo e Antonio Carlos dos Santos. 
 
5
 Sessão da Primeira Câmara de 12.7.2016, relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes. 

 
6
 Sessão da Primeira Câmara de 5.8.2014 – Conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Cristiana de Castro Moraes, Renato 

Martins Costa. Transitado em julgado a 13.4.2015. 
 
7
 Sessão da Primeira Câmara de 17.11.2015 – Conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Edgard Camargo Rodrigues e 

Renato Martins Costa; decisão confirmada em sede de Recurso ordinário em Sessão Plenária de 7.6.2017, relator Conselheiro 
Renato Martins Costa. 
 
8
 Sessão da Primeira Câmara de 9.6.2015 – Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, relator, Renato Martins Costa e do Auditor 

Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos; decisão confirmada em sede de Recurso Ordinário em Sessão Plenária de 
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“2.2. De fato, não restou demonstrada, nos autos, que as 

contratações amoldam-se ao disposto no inciso III do artigo 

25 da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Referido dispositivo legal requer, para a inexigibilidade de 

licitação, que o artista a ser contratado “seja consagrado 

pela crítica especializada ou pela opinião pública”, o que 

não se comprovou nos casos ora apreciados.  

Necessário ressaltar, a propósito, que, por não se tratar de 

profissionais notoriamente conhecidos pela população em 

geral, cabia à Administração o ônus de demonstrar sua 

consagração, ao menos, pela crítica especializada ou opinião 

pública regional ou local, mas também isto não ocorreu.  

 

Nesse contexto, a razão da escolha desses artistas, em 

particular, deveria constar, obrigatoriamente, do processo 

de inexigibilidade, assim como a justificativa dos preços 

avençados. Nenhum destes fatores, contudo, evidencia-se no 

feito, em afronta aos incisos II e III do artigo 26 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

 

2.3. Conclusão lógica a que se chega, a partir da falta de 

prova de enquadramento das presentes contratações diretas na 

hipótese do artigo 25, III, da Lei Federal nº 8.666/93, é 

que não há elementos robustos, aqui, a sustentar o desprezo 

à regra do dever de licitar, preconizada nos artigos 37, 

XXI, da Constituição Federal e 2º da Lei de Licitações e 

Contratos.  

 

2.4. Além disso, sequer se demonstrou, por meio de 

instrumentos formais, da vinculação de exclusividade dos 

artistas com a empresa Produz Eventos e Representações 

Artísticas S/S Ltda.  

 
 
Como consignado pelo Órgão Técnico desta Casa, “não é suficiente a 
comprovação de que a empresa Produz Eventos e Representação Artística S/S 
Ltda. seja realmente empresaria exclusiva dos profissionais a simples 
apresentação de declarações de exclusividade apenas conferindo a 
representação para os dias correspondentes às apresentações artísticas 
programadas para aquela localidade, pois a mera intermediação (natureza 
eventual) não se confunde com a figura do empresário exclusivo”. “ 

 
 
Instada novamente a respeito do assunto, nos termos do despacho 

de fls. 485/486, nada encaminhou aos autos, apesar de ter obtido vista e cópia do 
processo (fls. 487/488). 
 

                                                                  
16.3.2016 – Conselheiros Cristiana de Castro Moraes, relatora, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Renato 
Martins Costa, Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos. 
   
9
 Sessão da Primeira Câmara de 10.7.2014 – Conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, Cristiana de Castro Moraes e Renato 

Martins Costa; decisão confirmada em Sede de Recurso Ordinário em Sessão Plenária de 9.3.2016 – Conselheiros Antonio Roque 
Citadini, relator,  Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Sidney Estanislau Beraldo e do 
Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos.  
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Agrava a situação a ausência da demonstração da compatibilidade 
do preço contratado com os de mercado, sendo insubsistentes para tal mister as 
afirmações de que a singularidade das contratações impediu a pesquisa de valores, 

em desatendimento ao inciso IV do artigo 4310 c/c inciso III do parágrafo único do 

artigo 2611, ambos da Lei nº 8666/93.  

 
Matéria congênere12, envolvendo as mesmas partes dos presentes 

autos, examinada no TC-571/003/15, foi julgada irregular pela Segunda Câmara em 
Sessão de 8.11.2016, de relatoria do Auditor Substituto de Conselheiro Márcio Martins 
de Camargo, encontrando-se em fase de Recurso Ordinário pendente de decisão. 

 
Por fim, consigno que contratação referente ao mesmo período e 

evento do presente processo (49ª Festa da Uva de Vinhedo e 1ª Festa do Vinho - 6 a 

21.2.2010) com a empresa HPG Produções e Eventos Ltda.13, onde a instrução 

processual apontou as mesmas impropriedades aqui verificadas, foi julgada irregular 
pela Primeira Câmara em Sessão de 12.6.2018 no TC-3337/003/12, relator 
Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues. 

 
Diante de todo o exposto, e acompanhando os posicionamentos da 

UR-3, Assessoria Técnica, Chefia de ATJ e MPC, voto pela irregularidade da 
inexigibilidade de licitação e do Contrato nº 06/2010, aplicando o disposto nos incisos 
XV e XXVII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93. 

 
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do transcurso do 

prazo recursal para que o responsável apresente a este Tribunal notícias acerca das 
providências adotadas em face da presente decisão. 

 
Transitado em julgado a decisão, cumpridas todas as providências 

e determinações cabíveis e verificada a inexistência de novos documentos, arquivem-
se os autos. 
 
GC.CCM/9 

 

                     
10

 Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:  
... 
IV - verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no 
mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão 
ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 
incompatíveis;  
 
11

 Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2
o
 e 4

o
 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. 8
o
 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:... 
III - justificativa do preço. 
   
12

 Referente à 51ª Festa da Uva de Vinhedo e 3ª Festa do Vinho. 
 
13

 Contratação de show musical com a banda “Calcinha Preta”. 


