
 

 

SEGUNDA CÂMARA        –        SESSÃO DE 19/03/2019        –         ITEM 36 
 
 
TC-002705/003/14 
Contratante: Prefeitura Municipal de Louveira. 
Contratada: Organização Estrela Som S/C Ltda. 
Autoridade Responsável pela Inexigibilidade de Licitação, que Ratificou a 
Inexigibilidade de Licitação, firmou o Instrumento e Ordenador da 
Despesa: Valmir Magalhães (Prefeito). 
Objeto: Prestação de serviço em atividades artísticas, por meio de participação 
em eventos ao vivo do cantor Leonardo no dia 01-05-12. 
Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso III, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 20-04-
12. Valor – R$200.000,00. Justificativas apresentadas em decorrência de 
assinaturas de prazo, pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, publicadas no 
D.O.E. de 24-03-15 e 20-05-15. 
Advogados: Claudia Rattes La Terza Baptista (OAB/SP nº 110.820), Camila 
Barros de Azevedo Gato (OAB/SP nº 174.848), Gianpaulo Baptista (OAB/SP nº 
177.061) e outros. 
Fiscalizada por: UR-3 - DSF-I. 
Fiscalização atual: UR-3 - DSF-II. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos de contrato assinado em 20/4/12 pela Prefeitura 

Municipal de Louveira com a empresa Organização Estrela Som S/C Ltda., 

pelo valor de R$ 200.000,00, tendo como objeto a contratação de show com o 

cantor “Leonardo”, previsto para o dia 1º/5/12, às 20h30min, na Área de Lazer 

do Trabalhador. 

A matéria foi apartada do exame das contas anuais do exercício 

de 2012 (TC-001558/026/12), com vista à análise em autos próprios, por 

decisão proferida na sessão de 24/6/14 da E. Primeira Câmara.  

Segundo anotações da Equipe de Fiscalização em relatório de fls. 

112/115, a Municipalidade promoveu a declaração de Inexigibilidade de 

Licitação alicerçada no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/931, muito 

embora o critério de exclusividade do representante não tenha se configurado. 

                                    
1
 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. (...) 
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Os interessados foram chamados para tomar conhecimento do 

apontado (fls. 131 e 136). 

A Municipalidade afirmou que tomou ciência dos apontamentos 

suscitados acerca do procedimento de contratação em apreço, notadamente 

quanto ao não preenchimento dos requisitos presentes no dispositivo legal 

citado. Acrescentou que diligenciará para que não ocorram vícios semelhantes 

nos procedimentos que, sob sua gestão, promoverá (fls. 132/133). 

ATJ, sob o enfoque de economia, considerou irregular a matéria, 

acrescentando que também não foi atendido o inciso III, do parágrafo único, do 

artigo 26 da supramencionada Lei Federal nº 8.666/932, visto não constar dos 

autos justificativa de preços. Propôs, ainda, notificação pessoal do ex-Prefeito, 

haja vista que só ocorrera “por edital” (fls. 140/141). 

 Sob o aspecto jurídico e para sua Chefia, os argumentos 

apresentados não sanaram as impropriedades apontadas, motivo pelo qual sua 

conclusão foi igualmente pela irregularidade da inexigibilidade e do contrato 

decorrente (fls. 142/143 e 144/146). 

O douto Ministério Público de Contas declinou do ensejo de se 

manifestar (fl. 146-verso). 

O responsável que ratificou a Inexigibilidade e firmou o 

instrumento apresentou suas justificativas às fls. 147/151, alegando, em 

síntese, que a contratação teve amparo na subjetividade dos serviços, sendo 

inviável a competição por absoluta impossibilidade de se aferir objetivamente 

qual seria a melhor oferta. 

Defendeu que a “carta de exclusividade” apresentada serviu como 

elemento idôneo a amparar a contratação direta, especialmente por se 

observarem: correlação entre o que se pretende e o modo personalíssimo 

como será realizado pelo contratado; e consagração pela crítica 

especializada/opinião pública. 

                                                                                                       
 
2
 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: 
(...) 
III - justificativa do preço. 
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Informou que a Administração teve por interesse contratar o 

artista, dada sua relevância na cidade, sua popularidade e sua expertise, 

independentemente de quem seja seu empresário. 

Mencionou, ao fim, julgado em que situação similar recebeu o 

beneplácito desta Corte de Contas3. 

SDG opinou pela irregularidade, aduzindo que a contratada foi 

mera intermediária do ajuste, não havendo elementos que evidenciem a 

exclusividade preceituada no art. 25, III, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como 

que não restou demonstrada compatibilidade dos preços pactuados e a 

economicidade do ajuste, pois não foi trazida aos autos justificativa do preço, 

em desrespeito ao art. 26, parágrafo único, inciso III, do mesmo Diploma Legal. 

É o relatório. 

 

GP 

                                    
3
 TC-000629/001/13. Segunda Câmara. Sessão de 25/2/14. Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini. 
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VOTO 
 
 

Em julgamento, Inexigibilidade de licitação e Contrato decorrente 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Louveira e a empresa Organização 

Estrela Som S/C Ltda., tendo como objeto a contratação de show com o cantor 

“Leonardo”, no dia 1º/5/12, às 20h30min, na Área de Lazer do Trabalhador, 

pelo valor de R$ 200.000,00. 

Preliminarmente, assinalo que foram respeitados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, de modo que os responsáveis – à época e 

atual - pelo Órgão contratante foram notificados e compareceram aos autos. 

Ainda em preliminar, anoto que esta matéria foi apartada do 

exame das contas anuais do exercício de 2012 (TC-001558/026/12), com vista 

à análise em autos próprios, por decisão proferida na sessão de 24/6/14 da E. 

Primeira Câmara. 

Posto isto, no mérito, o desajuste elencado pela Fiscalização é 

grave o suficiente para macular a matéria. 

Já enfrentei diversos casos semelhantes e, mais uma vez, 

reconheço que o Administrador conta com discricionariedade para a escolha de 

profissionais de entretenimento para animar festejos municipais; porém, não 

ficou demonstrada a exclusividade da empresa contratada como representante 

do artista, conforme exige o artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93. 

Como logrou constatar a Equipe de Inspeção, a carta de 

exclusividade constante dos autos apenas comprova que a empresa contratada 

é mera intermediária, tendo unicamente comercializado o show para o dia 

1º/5/12; assim, as alegações da Origem não a socorrem nesse aspecto. 

Não foi apresentado contrato de exclusividade entre o empresário 

e o artista como documento essencial para caracterizar a inviabilidade de 

competição. Nesse sentido, existindo intermediário, é lícito concluir que a 

Prefeitura não obteve o menor valor, configurando desrespeito ao princípio da 

economicidade. 
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Assento, por oportuno, que meu posicionamento está amparado 

por remansosa jurisprudência4. 

Nesta oportunidade, novamente saliento a análise que fiz quando 

do julgamento dos autos do TC-000098/008/14, no tocante à questão da 

exclusividade. Naquela ocasião, admiti que: “mesmo que a realidade do 

mercado esteja evoluindo por caminhos de certa forma díspares, quando o polo 

contratante do negócio é ocupado pela Administração Pública a hipótese se 

transmuda, porque a contratação pressupõe a escolha da proposta mais 

vantajosa, na conformidade da lei e dos princípios constitucionais. Ou seja, se 

na relação comercial travada entre particulares a atuação de representantes 

com exclusividade de datas e locais se consolida como prática usual, a lei não 

confere igual amplitude quando quem contrata é a Administração, 

especialmente porque não há como se aferir que o valor pago tenha sido o 

melhor ou mais vantajoso para o interesse público, notadamente se obtido sem 

o pressuposto da licitação”. 

No caso dos autos, além da questão acima mencionada, outras 

impropriedades dizem respeito à ausência de evidenciação da propriedade do 

preço ajustado, como requer o artigo 26, parágrafo único, inciso III, da lei de 

regência, corroborando a impossibilidade de avaliação acerca da 

compatibilidade dos preços pactuados e a economicidade do ajuste celebrado. 

Observo, por fim, que contratações semelhantes efetuadas no 

exercício pelo Município junto a outras empresas, com as mesmas falhas, 

foram reprovadas por este Tribunal: TC-002707/003/145, TC-002706/003/146 e 

TC-002708/003/147. 

                                    
4
 Primeira Câmara - sessão de 2/7/13 – Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes - TC-001693/009/10, TC-

001694/009/10, TC-001695/009/10, TC-001696/009/10, TC-001697/009/10, TC-001698/009/10, TC-001699/009/10, 
TC-001700/009/10, TC-001701/009/10, TC-001702/009/10, TC-001703/009/10; Primeira Câmara – sessão de 11/3/14 
– de minha relatoria - TC-023285/026/12; Primeira Câmara – sessão de 4/11/14 – de minha relatoria - TC-
000812/018/13; Primeira Câmara – sessão de 7/12/10 – Relator: Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho – TC-
023641/026/09; Primeira Câmara – sessão de 15/8/17 – de minha relatoria - TC-000584/001/14; Sentença publicada no 
DOE de 17/12/11 - Julgador: Conselheiro Fulvio Julião Biazzi – TC- 001989/002/08. 
5
 Primeira Câmara. Sessão de 1º/09/15. Relator: Conselheiro Dimas Ramalho. Em sede de Recurso Ordinário, 

apreciado na sessão de 26/10/16 do E. Tribunal Pleno, sob minha relatoria. 

 
6
 Primeira Câmara. Sessão de 27/10/15, sob minha relatoria. 

 
7
 Primeira Câmara. Sessão de 13/9/16. Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes. 
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Assim, diante das considerações acima, acolhendo as 

manifestações da Assessoria Técnica e da SDG, tendo o d. MPC declinado do 

ensejo de se manifestar, voto pela irregularidade da Inexigibilidade de 

Licitação e do Contrato datado de 20/4/12, havido entre a Prefeitura 

Municipal de Louveira e a empresa Organização Estrela Som S/C Ltda., 

aplicando-se em consequência as disposições do artigo 2º, incisos XV e 

XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. 

Consigno que a invocação dos ditames do inciso XXVII, acima 

referido, importa que o atual Gestor Municipal informe a esta Egrégia Corte as 

providências administrativas complementares adotadas em função das 

imperfeições anotadas, comunicando, em especial, a eventual abertura de 

sindicância.  

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


