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PARECER N°. 2022/07.04.002 - CGM/PMM 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 2022/06.13.001– SEMEC/PMM  

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura-SEMEC 

OBJETO: Parecer em Contrato Administrativo nº 2022/06.30.001 - SEMEC/PMM 

 

1 - DO RELATÓRIO 

 

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, na 

lei municipal nº 2.099/2005, com alterações da lei nº 3.446/2017, e demais normas que regulam as 

atribuições do Sistema de Controle Interno, referente ao exercício do controle prévio e concomitante 

dos atos de gestão e, visando orientar o Administrador Público. 

 

Submete-se ao exame desta Controladoria Geral, o CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 

2022/06.30.001 SEMEC/PMM, oriundo do INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

2022/06.13.001-SEMEC/PMM, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/06.13.001 - 

SEMEC/PMM tendo como objeto a “Contratação de Empresa Promotora de Eventos para a 

realização de Show com o artista nacional, o Cantor SILVAN SANTOS, na programação 

cultural por ocasião comemorativa de ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MOCAJUBA, 

programado pra ocorrer no dia 05 de julho de 2022”. 

 

Conforme justificativa da lavra da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura, que 

baseia seu pleito narrado na justificativa que o procedimento de contratação adota a dispensa, por 

está caracterizado nos valores inferiores ao regulamentado, adotando-se a contratação direta, com 

fundamentos no que dispõe ao inciso III do artigo 25 da Lei nº. 8.666/1993, que elenca os possíveis 

casos de inexibilidade. 

 

É o relatório. 

 

2 - DA ANÁLISE DO CONTRATO 

 

Observa-se que as cláusulas e as condições consignadas no CONTRATO 

ADMINSTRATIVO Nº 2022/06.30.001 SEMEC/PMM, pactuados entre a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MOCAJUBA, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.846.704-0001-01, com 

interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - 

SEMEC, inscrita no CNPJ/MF sob no. 05.846.704/0001-01, representada pela sua Secretária 

Municipal Sr.ª MARIA LUCILENE GUIMARÃES DE ALBUQUERQUE, inscrita no CPF/MF no. 

nº. 265.928.272-20 e a Empresa J DE A TEIXEIRA LTDA., inscrita no CNPJ: 44.601.729/0001-

99, com sede na quadra ARSE 51, AI 02, Lt. 43, Bairro: Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 

77.021-662, representada por JEDSONDE AGUIAR TEIXEIRA, brasileiro, inscrito no CPF/MF 

n°. 871.491.922-20, portador da Carteira de identidade nº. 5054012-PC/PA, residente e domiciliado 

na ARSE 51, AI 02, Lt. 43, Bairro: Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.021-662, estão 

revestidas de todas as formalidades legais e guardam conformidades com as exigências legais 

preconizadas para o instrumento, e está em consonância com os princípios norteadores da 

Administração Pública, permitindo assim a assinatura e publicação do retro mencionado contrato. 

 

Quanto ao processo de contratação direta através de Inexigibilidade de licitação, vejamos 

a recomendação legal: 

 
Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial: 
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 

a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação 

Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada 

a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

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. (Destaque) 

 

Vejamos quanto aos requisitos imposta pela lei na formalização dos contratos: 

 
Art. 54.  Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas 

suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

§ 1o  Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua 

execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da 

proposta a que se vinculam. 

§ 2o  Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação 

devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 

(Destaque) 

 

Em exame, quanto as cláusulas contratuais no presente contrato administrativo, verificou-se 

preencher os requisitos da lei. Vejamos: 

 
Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I - o objeto e seus elementos característicos; 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade 

do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 

adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 

IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de 

observação e de recebimento definitivo, conforme o caso; 

V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 

programática e da categoria econômica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os 

valores das multas; 

VIII - os casos de rescisão; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando 

for o caso; 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, 

ao convite e à proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos 

omissos; 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. (Destaque) 
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3 - DA CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, essa Controladoria Geral, faz saber que, após exame detalhado das cláusulas 

contratuais estabelecidas no CONTRATO ADMINSTRATIVO Nº 2022/06.30.001 

SEMEC/PMM, oriundo do INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2022/06.13.001-

SEMEC/PMM, do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/06.13.001 - SEMEC/PMM 

tendo como objeto a “Contratação de Empresa Promotora de Eventos para a realização de 

Show com o artista nacional, o Cantor SILVAN SANTOS, na programação cultural por 

ocasião comemorativa de ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE MOCAJUBA, programado pra 

ocorrer no dia 05 de julho de 2022”, estão revestidos de todas as formalidades legais, permitindo 

assim a assinatura e publicação do retro mencionado contrato. 

 

Para que torne seus efeitos legais, orienta esta Controladoria Geral, que seja publicado o 

extrato do referido contrato. 

 

É o parecer S.M.J. 

 

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA, em 04 de julho de 2022. 

 

 

 

 

ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ 

Controlador Geral do Município de Mocajuba 

Portaria nº 004/2021 – GAB.PREF. 
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