
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO REN ATO MARTINS COS TA

 
PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 29/11/2016   –   ITEM 56 
 

 
TC-000069/989/16 

Contratante: Prefeitura Municipal de Narandiba. 
Contratada: Silvio Duarte da Silva Rancharia – ME.  

Autoridade que firmou o Instrumento: Enio Magro (Prefeito). 
Objeto: Prestação de serviços referente à apresentação de 01 (um) 

show/baile, com o cantor “LATINO”, em comemoração ao 48° 

aniversário de emancipação política administrativa do Município de 
Narandiba a ser realizado no dia 21-03-12, incluso locação de som, 

iluminação e transporte aéreo e terrestre. 
Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso III, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores). Contrato 
celebrado em 01-03-12. Valor – R$115.000,00. Justificativas 

apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, nos termos do 
artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo 

Conselheiro Renato Martins Costa, publicada no D.O.E. de 16-03-16.  
Advogado: Lindolfo José Vieira da Silva (OAB/SP nº 86.947), 

Rogério Silveira Lima (OAB/SP nº 185.989). 
Fiscalizada por:    UR-5 - DSF-II.  

Fiscalização atual: UR-5 - DSF-II.  
Sustentação oral proferida em sessão de 08-11-16. 

 

 
RELATÓRIO 

 
 

Cuidam os autos do Contrato nº 24/12, datado de 

1º/3/12, firmado pela Prefeitura Municipal de Narandiba com Silvio 

Duarte da Silva Rancharia – ME., pelo valor de R$ 115.000,00, tendo 

como objeto a prestação de serviços referente à apresentação de 01 

(um) show/baile com o cantor “LATINO”, em comemoração ao 48º 

aniversário de emancipação polícia e administrativa do Município de 

Narandiba, realizado no dia 21/3/12, incluindo locação de som, 

iluminação e transporte. 
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A matéria foi apartada do exame das contas anuais 

do exercício de 2012 (TC-1756/026/12), com vistas à análise em 

autos próprios, por decisão proferida na sessão de 26/8/14 desta 

Primeira Câmara.  

Segundo anotações da Equipe de Fiscalização, 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.  

Segundo seu entendimento, também 

comprometem a regularidade da matéria: a falta de declaração da 

existência de recursos, do ato de ratificação, do quadro comparativo 

de preços e da comprovação da compatibilidade daqueles ofertados 

com o valor de mercado; bem como o pagamento efetivado antes da 

liquidação da despesa, descumprindo o artigo 62 da Lei 4.320/64. 

O Prefeito foi oficiado para tomar conhecimento do 

apontado e, logo em seguida, em homenagem ao contraditório foram 

                                    
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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aplicadas as disposições do artigo 2º, inciso XIII, da Lei 

Complementar nº 709/93. 

O Município trouxe suas justificativas. 

Admitindo a existência de algumas falhas, 

ponderou que o contrato foi devidamente cumprido. 

Sustentou que a contratação direta se justificou na 

medida em que a empresa intermediária possuía exclusividade para o 

dia em que o show seria realizado. 

Sobre o valor, salientou que o preço pago 

correspondia ao cobrado no mercado e decorreu de pesquisa feita 

pela Comissão de Licitações.  

Informou que todos os shows artísticos são 

remunerados antes de sua realização. 

Acerca da exclusividade, ponderou que a empresa 

contratada detinha tal condição em relação ao artista para o dia 21 

de março de 2012, data do show. Assim, naquela data, a contratação 

só seria possível através da referida empresa. 

Para ATJ os argumentos apresentados não 

sanaram as impropriedades apontadas, motivo pelo qual sua 

conclusão foi pela irregularidade da matéria em exame. 
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O douto Ministério Público de Contas apôs 

manifestação nos termos do artigo 1º, § 5º, do Ato Normativo nº 

006/14-PGC, publicado no DOE de 06/02/14. 

O processo constou na pauta desta E. Câmara de 

8/11/16 quando, após sustentação oral promovida pelo advogado Dr. 

Rogério Silveira Lima, foi retirado para reestudo. 

Na oportunidade, o eminente causídico salientou a 

regularidade da contratação, discorreu sobre a exclusividade da 

empresa contratada para aquele dia específico e citou julgado no qual 

a questão foi relevada. 

É o relatório. 
DDP 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO REN ATO MARTINS COS TA

 

 5 

VOTO 
 

 
Trata-se de mais um caso em que 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 nº 8.666/93. 

Como logrou constatar a Equipe de Inspeção, o 

empresário contratado teve a exclusividade do show com o cantor 

Latino apenas para a apresentação do dia 21/3/122. Como tal, o 

mesmo não possuía efetivamente a exclusividade empresarial sobre o 

cantor, tendo atuado apenas como seu agenciador para aquele 

evento. 

Existindo intermediário, é lícito concluir que a 

Prefeitura não obteve o menor valor, configurando desrespeito ao 

princípio da economicidade.  

Assento, por oportuno, que meu posicionamento 

está amparado por remansosa jurisprudência3.  

                                    
2 Declaração de Exclusividade acostada no evento 1.6. 
3 Primeira Câmara - sessão de 02/07/2013 – 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-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO REN ATO MARTINS COS TA

 

 6 

Ressalto que as razões trazidas em sede de 

sustentação oral também não foram hábeis para afastar a 

impropriedade. 

O caso mencionado pelo advogado relativamente 

ao Município de Pedrinhas Paulista, tratado no TC-1227/005/14, 

cuidou de contratação na qual a empresa que detinha a exclusividade 

era de propriedade dos artistas, assim naquela oportunidade 

mencionei que “na prática se constatava situação em que os próprios 

artistas, de certa forma, constituíram a empresa como seu 

representante”, não se assemelhando ao ocorrido na presente 

hipótese. 

Assim, diante das considerações acima, acolhendo 

as manifestações da Unidade Regional de Presidente Prudente e ATJ, 

bem como sem oposição do douto MPC, voto pela irregularidade 

da Inexigibilidade de licitação e do Contrato de nº 24/12, 

havido entre a Prefeitura Municipal de Narandiba e a empresa Silvio 

Duarte da Silva Rancharia - ME, aplicando-se em consequência as 

                                                                                                       
001700/009/10, TC-001701/009/10, TC-001702/009/10, TC-001703/009/10; 

Primeira Câmara – sessão de 11/03/2014 – de minha relatoria - TC-023285/026/12 

Primeira Câmara – sessão de 04/11/2014 – de minha relatoria - TC-000812/018/13 

Primeira Câmara - sessão de 26/06/2007 – Relator: Conselheiro Edgard Camargo 

Rodrigues - TC-31402/026/02; Primeira Câmara – sessão de 7/12/10 – Relator: 

Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho – TC-23641/026/09; Sentença publicada 

no DOE de 17/12/2011 - Relator: Conselheiro Fulvio Julião Biazzi – TC- 

1989/002/08, TC-1990/002/08.  
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disposições do artigo 2º, inciso XV, da Lei Complementar nº 

709/93.  

 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


