
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 04/2020  

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO 

OBJETO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 

RÉPLICA DE TREM DE FERRO 

PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO: 

 

   

   Senhor Prefeito:  

 

   Em atenção à consulta sobre a viabilidade de 

inexigibilidade de licitação para aquisição de uma réplica do 

trem de ferro, representando a fundação histórica da denominação 

do Município de estação, visando fomentar e implementar os pontos 

culturais, a Procuradoria Municipal expede o seguinte 

posicionamento: 

 

   A Administração Pública tem como regra geral para 

contratação a observância do princípio da obrigatoriedade do 

prévio processo licitatório (art. 37, inc. XXI, da CF). 

 

   Ao se falar em regra, inexoravelmente haverá uma 

exceção, de sorte que a própria Constituição Federal no artigo  

mencionado faz ressalva ao prever que nos “casos especificados na 

legislação” esse princípio poderá ser excepcionado. Assim é que o 

legislador federal, a quem competiu tratar de regras gerais sobre 

licitação, ao regulamentar essa norma constitucional na Lei 

Federal nº 8.666/90, elencou hipóteses que afastam a 

obrigatoriedade de licitação, abarcando-as em dois institutos, 

quais sejam, a dispensa e a inexigibilidade de licitação. 

 

   A diferença entre ambas reside no fato de que na 

dispensa é possível a competição, ou seja, a feitura de propostas 

pelos interessados, facultado ao administrador, em hipóteses 

taxativas elencadas pelos arts. 17 e 24 da Lei 8.666/93, que 

discricionariamente deixe de realizar o processo licitatório, ao 



passo que na inexigibilidade não há possibilidade de competição 

porque só há um objeto ou uma pessoa apta a atender as 

necessidades da administração (art. 25 da mesma lei).  

 

   Feitas essas delineações conceituais, analisemos 

o caso em tela. 

 

   A administração pública municipal intenta efetuar 

a aquisição de uma réplica do trem de ferro, representando a 

fundação histórica da denominação do Município de estação, 

visando fomentar e implementar os pontos culturais.  

 

   A confecção do produto será efetuada pelo artista 

Dirceu Luiz Marcon, que detém notoriedade por sua habilidade com 

entalhes, esculturas em madeira e réplicas em ferro. Para 

demonstrar a singularidade do artista, cita-se a réplica da Maria 

Fumaça do Município de Marcelino Ramos e também réplicas de 

construções antigas expostas na cidade de Piratuba-SC, conforme 

material anexo. 

 

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.” (grifamos) 

 

Os elementos básicos da contratação de 

profissional do setor artístico sem realização de licitação são, 

portanto, os seguintes: a) inviabilidade de competição; b) 



contratação de profissional de qualquer setor artístico; c) ser o 

artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública; e, c) a contratação deve realizar-se diretamente ou 

através de empresário exclusivo. 

 

Quando o desempenho em si do artista é o objeto 

de interesse para a Administração Pública, não há dúvidas de que, 

preenchidos os demais requisitos legais, o artista deve ser 

contratado com base no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93, 

pois aqui a contratação é intuitu personae. Isto é, da 

singularidade da performance artística em si, porque será feita 

por determinado artista consagrado, resulta a inviabilidade de 

competição, a amparar a contratação, deste artista, sem 

licitação, nos moldes da legislação ora em análise.  

Leciona Marçal Justen Filho: 

“A atividade artística consiste em uma emanação 

direta da personalidade e da criatividade 

humanas. Nessa medida, é impossível verificar-

se identidade de atuações. Isso não impede, 

porém, eventual comparação entre as 

performances artísticas. O concurso consiste, 

muitas vezes, em competição entre artistas para 

seleção do melhor desempenho. Quando houver 

interesse de premiação da melhor performance em 

determinada área das artes, a Administração 

Pública deverá valer-se do concurso 

disciplinado na Lei nº 8.666. Assim, por 

exemplo, a escolha de uma composição musical 

para símbolo de instituições públicas poderá 

ser produzida através de um concurso com 

premiação para a melhor obra. 



Mas há casos em que a necessidade estatal 

relaciona-se com o desempenho artístico 

propriamente dito. Não se tratará de selecionar 

o melhor para atribuir-lhe um destaque, mas de 

obter os préstimos de um artista para atender 

certa necessidade pública. Nesses casos, torna-

se inviável a seleção através de licitação, eis 

que não haverá critério objetivo de julgamento. 

Será impossível identificar um ângulo único e 

determinado para diferenciar as diferentes 

performances artísticas. Daí a caracterização 

da inviabilidade de competição.” (JUSTEN FILHO, 

Marçal. Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. São Paulo: 

Dialética, 2010, p. 379-380)  

 

Tem-se que a inexigibilidade, no presente caso, 

encontra guarida no artigo 25, inciso III, da Lei de Licitações, 

o que torna impossível a concorrência, posto que a contratação 

será efetuada com artista singular.  

 
   Assim, a hipótese fática em análise se subsume à 

legal, sendo perfeitamente possível à contratação de  DIRCEU LUIZ 

MARCON, CNPJ nº 32.395.427/0001-22, com sede na Rua Olimpio 

Schenatto, nº 12, centro, em São João da Urtiga – RS, de forma 

direta, mediante inexigibilidade de licitação.   

 
Diante disso, a Procuradoria Geral opina pela 

inexistência de óbice legal para contratação dos referidos 

serviços, por meio de inexigibilidade de licitação, forte no 

artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/93. 

 

Salienta-se, ao final, na esteira do entendimento 

do Ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, exarado 



no processo do Mandado de Segurança 24.631-6 do Distrito Federal, 

que o parecer jurídico emitido em processos administrativos detém 

natureza meramente opinativa e não vinculativa.  

 

   É o parecer, contudo, à consideração superior. 

 

   Estação, 16 de outubro de 2020. 

 

 

   Flávia T. Klein Santolin 

   Procuradora-Geral do Município. 

   OAB/RS 28.125 


