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PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2021 

 
 
1. OBJETO: O objeto da prestação de serviço de locação de plataforma 
completa para as transmissões das sessões legislativas ao vivo, assim como 
demais serviços e atividades legislativas, compreendendo, reuniões, processos 
licitatórios, dentre outros, de forma a garantir maior qualidade e transparência 
nos serviços/atividades prestados junto ao Poder Legislativo Municipal. 
  
2. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO:  

Tendo em vista a necessidade de que os cidadãos Itaenses e público em geral tenham 
acesso em tempo real, tanto das transmissões das sessões legislativas, bem como de 
todas as deliberações desta Casa Legislativa, o Poder Legislativo Municipal, autoriza a 
realização do processo licitatório, por meio de inexigibilidade, conforme 
fundamentação abaixo discriminada, além de Parecer Jurídico fixado junto ao 
processo físico deste processo licitatório. 

 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO:  

 
A sua formalização direta está autorizada no processo de contratação, por considerar 
a inviabilidade de competição. Assim, é inexigível licitação, por inviabilidade de 
competição (hipóteses expressamente previstas no art. 25):  

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 da Lei 
8.666/93, 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.  

O inciso I, do art. 25, determina que é inexigível a licitação “para aquisição de 
materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo”.  

De fato, a regra básica a ser observada é a de “inviabilidade de competição”, 
ou seja, mesmo sendo, hipoteticamente, enquadrável no referido inciso I, a licitação 
será exigível, se houver viabilidade de competição.  

Uma das grandes virtudes do art. 25 da Lei n° 8.666 consiste na consagração 
de um elenco de hipóteses caracterizadoras da inexigibilidade.  

 Compreender o que significa “inviabilidade de competição” depende do exame 
das três situações apontadas nos incisos do art. 25, as quais são emblemáticas. Ali se 
indicam três manifestações fundamentais através das quais a competição não se pode 
instaurar. 

O inciso I do art. 25 refere-se à hipótese de ausência de alternativas para a 
Administração. São os casos em que há um único fornecedor ou representante 
comercial em condições de comercializar o objeto necessário à satisfação do interesse 
público. Veja-se que essa ausência de pluralidade pode derivar tanto de circunstâncias 
materiais como de características jurídicas. A disposição abrange tanto os casos em 
que um único sujeito dispõe da habilidade material para produzir um certo objeto como 



os casos em que o Direito veda a apropriação por terceiros da faculdade de executar 
certas atividades. 

Nos casos de objeto único, a realização de uma disputa “competitiva” seria um 
contra-senso, sob o próprio prisma lógico. Não há competição quando não existem 
alternativas diversas entre as quais optar. Quando existe um único objeto apto a 
satisfazer um interesse, é inconcebível cogitar-se de uma disputa. 

Portanto, a competição é inviável quando não há opção para a Administração 
senão contratar determinado particular. 

Ressalte-se que a hipótese do inc. I abrange tanto os casos de fornecimento de 
bens (explicitamente referida na lei) quanto de prestação de serviços.  
 Considerando todo o acima abordado, e, principalmente, o fato de a empresa 
contratada ser a única do ramo em nossa cidade, portanto, inviabilizando qualquer tipo 
de competição, esta assessoria se manifesta no sentido de que o caso em apreço se 
coaduna com a previsão do Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, enquadrando-se como 

hipótese de inexigibilidade de licitação. 
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