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PARECER CGM Nº 151/2022

EMENTA: PR2022.07/CLHO-04034 ASSUNTO GERAL: 
CONTRATAÇÃO DA BANDA MARA PAVANELLY PARA 
APRESENTAÇÃO DURANTE O DIA 21 DE JULHO NO 
FESTEJO DE NOSSA SENHORA SANTANA NO MUNICÍPIO 
DE COELHO NETO/MA. INTERESSADO: SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 
PROCEDIMENTO: INEXIGIBILIDADE. ANÁLISE PELA 
CGM DE COELHO NETO-MA.

I RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.07/CLHO-04034, interessado: 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, cujo objeto é Contratação da Banda Mara Pavanelly para 

apresentação durante o dia 21 de julho no Festejo de Nossa Senhora Santana no município de Coelho Neto/MA,

engendrado sob INEXIGIBILIDADE.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 

74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro 

realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas

examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa

realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico , apresenta a análise 

e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II ANÁLISE

II.I FORMALIZAÇÃO 
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II.III MODALIDADE ADOTADA

A modalidade adotada para a presente licitação foi INEXIGIBILIDADE, versando o Parecer Jurídico emitido 

sobre tal procedimento.

Preliminarmente, cumpre destacar o que preleciona a norma jurídica vigente, acerca do cabimento de 

inexigibilidade da licitação, no caso concreto. Assim dispõe o art. 25, inciso III da Lei 8.666/93:

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.

Pois bem, no caso em tela, temos a contratação da empresa MARA PAVANELLY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 

LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 43.366.114/0001-62, detentora de titularidade da marca BANDA MARA PAVANELLY,

no valor global de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), para apresentação no dia 21 de julho, durante o festejo desta 

municipalidade.

Tal contratação resulta de inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, por 

ser inviável a competição, se tratando de apresentação artística de característica intrínseca e caráter personalíssimo do 

artista. 

Ademais, como exige o artigo retro mencionado, deve ser consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 

pública. Nessa esteira, vale destacar que foi apresentado REALESE da banda, com histórico artístico da banda. Apresentado 

ainda Clipagem da artista, onde é possível denotar a consagração pela mídia.

III - CONCLUSÃO

Em face ao exposto, considerando a opinião jurídica manifestada nos autos e os documentos que dão 

suporte a contratação, me manifesto pelo prosseguimento processual, opinando favoravelmente a ratificação da presente 

inexigibilidade de licitação para contratação da banda MARA PAVANELLY, razão social MARA PAVANELLY 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ: 43.366.114/0001-62.

É o parecer, salvo melhor juízo que possa ser apresentado pela autoridade competente.

Coelho Neto MA, 14 de julho de 2022

Fernanda Pereira de Sousa
Controladora Geral

Portaria nº 019/2022-CC
Prefeitura Municipal de Coelho Neto


