
DECISÃO 
 

A Fundação de Cultura e Turismo de Timbó (CNPJ n.º 03.918.310/0001-88) lançou a 

Inexigibilidade de Licitação n.º 42/2022, a qual tem como objeto a “ Contratação da 

realização de 01 (um) show artístico da banda “SKANK” através da CALANGO 

PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 71.192.553/0001-31, ...” 

 

Apesar deste ente público continuamente empreender medidas no sentido de promover a mais 

breve execução de todos os atos administrativos necessários a regular e tempestiva 

contratação do mencionado objeto, desde o início das tratativas tem se deparado com 

inúmeras dificuldades impostas pela futura contratada, as quais vão desde o seu real interesse 

em realizar o show até a demora na apresentação da documentação mínima à composição da 

inexigibilidade, o que se constata do conjunto documental do certame. 

 

Não bastasse o que foi apresentado e mesmo o ente público, de forma insistente, 

exaustivamente manter contato no sentido de concluir esta contratação (o que se faz 

imprescindível, pois existem diversas outras a serem ainda promovidas para a adequada 

realização do evento), este último se deparou com vários outros transtornos, com destaque, 

neste momento, a efetiva assinatura contratual, tanto que aludido instrumento foi 

encaminhado, por email, na data de 27/10/2022, para que a mesma a subscrevesse (garantindo 

assim a efetiva consolidação da inexigibilidade), O QUE ATÉ A OCASIÃO NÃO 

OCORREU (nem sequer se tem expectativa).  

Esta realidade pode novamente ser constatada no conjunto documental do certame. 

 

O atraso injustificado na restituição dos documentos assinados, de modo a lhe garantir a 

eficácia, está prejudicando o cumprimento dos prazos inicialmente entabulados, inclusive de 

adimplemento da primeira parcela que estava prevista para 31/10/2022, o que iria impor, caso 

mantido, nova revisão contratual, atualmente impassível de realizar.  

 

Feitas estas considerações cabe destacar que: 

 

- “O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, 

devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 

indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão 

juntados oportunamente: ... IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando 

for o caso, fundamentado circunstanciadamente; ...” (art. 38, IX da Lei nº. 8.666/93) 

 

- “A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a 

licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado. § 1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de 

ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do 

art. 59 desta Lei.” (art. 49, §1º da Lei nº. 8.666/93) 



A própria Inexigibilidade de Licitação n.º 42/2022 estabelece na Cláusula Sexta – Penalidades 

(item “b”) de seu anexo/Minuta contratual o “...pagamento de 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, pela recusa injustificada de assinar o instrumento contratual, no prazo 

estipulado pela FUNDAÇÃO; ...” 

 

Além disso, a administração pública, face a obrigatória observância aos princípios/preceitos 

constitucionais (com destaque a legalidade), o que demanda, dentre outros aspectos, executar 

atos observando procedimentos que respeitam prazos e demais requisitos, não possui mais 

tempo hábil a manter os objetivos almejados pela Inexigibilidade de Licitação n.º 42/2022, 

sob pena de prejuízo à consecuções de suas programações e principalmente objetivos público-

coletivos-institucionais.       

 

Ante o exposto decide ANULAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 42/2022 e 

todos os atos dela decorrentes.  

 

Intime-se    

 

Timbó, 04 de novembro de 2022. 

 

 

JORGE REVELINO FERREIRA 

Diretor Presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó 


