
 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

Controle Externo da Administração Pública Municipal 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 O Ministério Público de Contas, instituição permanente e essencial ao controle 

externo e à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

dos municípios do Estado da Bahia, devidamente representado pela Procuradora 

infrafirmada, no exercício da sua missão constitucional, com supedâneo no art. 130 

da Constituição da República, bem como no art. 5º, I e VI, da Lei Estadual nº 

12.207/11, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar 

REPRESENTAÇÃO em face do senhor Francisco Silva Conceição, brasileiro, 

casado, inscrito no RG sob o nº 02617505-43 SSP/BA e CPF sob o nº 241.450.925-

20, prefeito do Município de Candeias, residente na Rua Travessa Cruzador Bahia nº 

45, bairro Ipitanga, Candeias-BA1, e de Valmir Dias do Nascimento – WD 

Produções e Eventos, inscrito no CPF sob o nº 086.902.048-06, RG nº 835.731 

SSP/SE e CNPJ nº 05.679.936/0001-04, situado na Rua Rui Barbosa, nº 508, térreo, 

Centro, Rio Real-BA, CEP 48.330-0002, em razão dos fatos aduzidos a seguir. 

 

                                                           
1 Informações obtidas em consulta realizada junto ao site www.divulgacand2012.tse.jus.br, na página referente 

ao senhor Francisco Silva Conceição, então candidato ao cargo de prefeito do município de Candeias (Doc. 1). 
 
2 Informações obtidas em consulta ao site www.receita.fazenda.gov.br (Doc. 1). Entretanto, em outros 

documentos, consta também o seguinte endereço: Travessa Antônio Carlos Magalhães, s/n, Centro, Rio Real – 
BA, CEP 48.330-000 (Doc.1). 
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   I. Dos Fatos 

 

Conforme noticiado nas denúncias autuadas sob os números 11291-12 e 

15460-12, o senhor Francisco Silva Conceição, na qualidade de Prefeito de 

Candeias, contratou, por intermédio da microempresa Valmir Dias do 

Nascimento – WD Produções e Eventos, as bandas Aviões do Forró, Tayrone 

Cigano e A Turma no Balanço, para a apresentação de shows nos festejos do 52º 

aniversário de emancipação do município, nos dias 13 e 14 de agosto de 2012 

(Contrato nº 071/2012 – Doc. 2). 

 

Analisando o processo administrativo da contratação (Doc. 3), verificou-

se que o show da banda Aviões do Forró custou R$240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) aos cofres públicos municipais, enquanto Tayrone Cigano e A 

Turma no Balanço foram contratados por R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) respectivamente, totalizando a quantia de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). 

 

Vale frisar que a contratação em apreço foi aventada de forma direta (sem 

processo licitatório), sob a alegação de que os contratados eram profissionais 

artísticos consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública e, portanto, 

não poderiam ser objetivamente comparados com outros artistas, inexistindo o 

pressuposto lógico necessário para a realização de licitação. 

 

Visando demonstrar o atendimento às exigências do art. 25, inciso III, da 

Lei nº 8.666/933, o senhor Valmir Dias do Nascimento – WD Produções e Eventos 

apresentou cartas de exclusividade temporárias (Doc. 4), que atestavam a sua 

condição de empresário exclusivo das atrações apenas nas datas do evento, 
                                                           
3 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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conduta esta que foi entendida como ilegal pelo Ministério Público de Contas e por 

esta Corte, no bojo da denúncia autuada sob o nº 11291-12, anexada às contas do 

exercício de 2012. 

 

Entendendo excessivos os montantes pactuados para a apresentação 

dos artistas, especialmente o preço do show da Banda Aviões do Forró, este Parquet 

de Contas encaminhou ofícios a algumas entidades, dentre as quais a Pequena 

Notável Empreendimentos Artísticos Ltda., empresa que realiza a assessoria de 

diversos artistas no âmbito do Estado da Bahia, dentre eles a banda Aviões do 

Forró, e, a partir do requerimento ministerial, a referida pessoa jurídica forneceu 

informações e anexou cópias de contratos firmados em condições semelhantes às 

do aniversário de Candeias (Doc. 5). 

 

Dentre os documentos apresentados, destaca-se a avença pactuada 

entre “Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda.” e o empresário Valmir 

Dias do Nascimento - WD Produções e Eventos para a apresentação da Banda 

Aviões do Forró, no dia 13/08/2012, no Município de Candeias, mediante o 

pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme atesta o 

instrumento do mencionado acordo (doc. 06). 

 

Neste sentido, o contrato apresentado pela Pequena Notável 

Empreendimentos Artísticos Ltda. teve como objeto o mesmo show apresentado 

no 53º aniversário de Candeias, no qual atuou como intermediário o senhor 

Walmir Dias do Nascimento, o que é expressamente vedado pelo art. 25, inciso III, 

da Lei 8.666/93, que somente admite como hipótese de inexigibilidade de licitação a 

contratação de profissional artístico diretamente com o mesmo ou com o seu 

empresário exclusivo. 

 

Em outras palavras, a empresa Aviões do Forró Gravações e Edições 
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Musicais Ltda.  firmou acordo com o senhor Walmir Dias do Nascimento – WD 

Produções e Eventos para a apresentação de show pelo qual recebeu R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Este último, por sua vez, indevidamente qualificado 

como empresário exclusivo da atração apenas no dia 13/08/13, “vendeu” o mesmo 

show para a Prefeitura de Candeias por R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais).     

 

Em face disso, questiona-se a discrepância entre o valor pago pelo 

ente municipal ao senhor Valmir Dias do Nascimento como contraprestação pelo 

show em apreço – R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) – e o valor 

cobrado pela empresa que efetivamente representa a banda – R$150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), demonstrando-se a ocorrência de superfaturamento 

lesivo ao erário que deve ser ressarcido pelos demandados. 

 

 II. Do Direito 

 

Nos opinativos emitidos nos processos de números 11291-12 e 15460-12 

(Doc. 07), o Ministério Público de Contas apontou a desarrazoabilidade dos gastos 

da Prefeitura Municipal de Candeias para a realização dos festejos de sua 

emancipação em agosto/2012, especialmente diante da decretação de situação de 

emergência pelo senhor Francisco Silva Conceição, ora demandado, que havia sido 

empossado no cargo de prefeito em junho do mesmo ano. 

 

Também foi assinalada a ilegalidade da avença firmada com Walmir Dias 

do Nascimento – WD Produções e Eventos, tendo em vista que este não era o 

empresário exclusivo das bandas Aviões do Forró, Tayrone Cigano e A Turma no 

Balanço e ainda assim foi contratado diretamente pela Administração Municipal, 

tendo sido utilizados documentos inaptos a demonstrar essa condição. 
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De forma sucinta, é importante destacar que a contratação direta de 

profissionais artísticos por empresários detentores de exclusividade “temporária”, 

como ocorreu no caso em epígrafe, é claramente ilegal por consistir em burla à regra 

da obrigatoriedade de licitação e à norma do art. 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93, 

que expressamente exige que a avença seja pactuada com o empresário exclusivo 

do artista. É o que se demonstra: 

 

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. (grifos 
acrescidos) 

  

Com efeito, o referido intermediário apenas conseguiu declarações 

de exclusividade frente aos verdadeiros empresários das atrações, quais 

sejam, Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda., Tayrone Cigano e 

Leonardo Teixeira Lemos, para que figurasse como empresário exclusivo 

unicamente nos dias de apresentação dos profissionais referidos (13 e 14 de 

agosto/2012). Em relação à banda Aviões do Forró, consta uma “Declaração de 

Exclusividade”, nos seguintes termos: 

 

Por este instrumento  particular, AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E 
EDIÇÕES MUSICAIS LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.940.525/0001/56, 
situada à Av. Heróis do Acre, 500 – Passaré – CEP: 60.743-760, em 
Fortaleza-CE, empresa que representa a banda “Aviões do Forró”, 
através da Sra. Alzira Moraes Bezerra, CPF nº 896.929.503-87 e RG 
97002487511 – SSP/CE, declara para os devidos fins que a empresa 
VALMIR DIAS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.679.936/0001-04, situada à Trav. Antônio Carlos Magalhães, S/N, 
Bairro: Centro – Rio Real – BA, CEP: 48.330-000, neste ato 
representada pelo Sr. Valmir Dias do Nascimento, portador do CPF 
086.902.048-06, tem a exclusividade na apresentação da Banda 
AVIÕES DO FORRÓ, no dia 13 de Agosto de 2012, na Cidade de 
Candeias-BA. (grifos acrescidos) 
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Conforme leciona Leonardo Salazar4, "por empresário exclusivo deve-se 

entender a figura do representante ou agente, ou seja, aquele que se obriga a, 

autonomamente, de forma habitual e não eventual, promover, mediante 

retribuição, a realização de certos negócios, por conta do representado" (grifos 

acrescidos). Em face disso, não é possível vislumbrar a execução desse mister por 

alguém que representa artistas em datas específicas e coincidentes com os festejos 

de determinado município. 

 

Outrossim, vale refletir acerca da finalidade da norma do art. 25, inciso 

III, da Lei de Licitações, a qual fora incluída com o propósito de evitar que uma 

hipótese de inexigibilidade de contornos tão pouco definidos fosse utilizada com o 

fim de favorecer terceiros ilegitimamente colocados como intermediários na 

contratação. Por conta disso, se o Poder Público precisa contratar determinado 

artista em razão do elevado apelo que desperta na crítica ou na opinião 

pública, deve fazê-lo diretamente com o mesmo ou com seu representante 

habilitado e legítimo, não havendo espaço para terceiros nessa avença, cuja única 

função é incrementar o valor final da contratação. 

 

Essa é a posição firmada pelo Tribunal de Contas da União, como 

demonstram excertos extraídos da sua jurisprudência: 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA. CONVÊNIO E CONTRATO DE 
REPASSE. IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES. FUGA À 
MODALIDADE. DIRECIONAMENTO DE CERTAMES. CONTRATAÇÃO 
IRREGULAR POR INEXIGIBILIDADE. PARALISAÇÃO DE OBRA. 
AUDIÊNCIA DO PREFEITO, DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO 
PARECERISTA JURÍDICO. OITIVA DAS EMPRESAS. REVELIA DO 
PREFEITO E DO PARECERISTA. APRESENTAÇÃO DE 
MANIFESTAÇÃO PELOS DEMAIS INTERESSADOS. NÃO 
ACOLHIMENTO DAS JUSTIFICATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS. 
MULTA. AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA JUDICIAL. 

                                                           
4 SALAZAR, Leonardo. Contratação direta de artistas pela Administração Pública. Disponível em: 

<<http://www.musicaltda.com.br/2012/01/da-contratacao-direta-de-artistas-pela-administracao-
publica/>>. Acesso em 01 abr. 2013. 
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DETERMINAÇÃO À PREFEITURA. PROVIDÊNCIAS PARA RETOMADA 
DA OBRA. FORMALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO. CIÊNCIA AOS 
INTERESSADOS. 
Trechos do voto do Ministro Relator: (...) Para a contratação, o executivo 
municipal editou o Decreto 322/09, declarando inexigível a licitação (...) 
sob o argumento que a empresa E. A. Alves Comunicação - ME era a 
representante exclusiva dos referidos artistas. Tal informação é 
inverídica, sendo que a citada empresa apenas conseguiu 
declarações de exclusividade com os verdadeiros empresários ou 
diretamente com os cantores para contratar as apresentações, que 
somaram R$ 185.000,00. 
Os representantes exclusivos dos cantores são, na verdade, José 
Luciano Almeida Bonfim (representa o cantor Léo Magalhães), Waguinho 
Promoções Artísticas Ltda. (representa o grupo Os Parada Dura) e 
Chrystian José Pereira da Silva Neto (cantor da dupla Chrystian e Ralf), 
e não a empresa E. A. Alves Comunicação -ME (...). 
Tal fato configura infração ao art. 25, inciso III, Lei 8666/93, tendo 
em vista que a citada empresa não é empresário ou representante 
exclusivo dos cantores contratados." 
27. Conforme se verifica, a empresa E. A. Alves foi contratada por 
inexigibilidade para atuar como mera intermediária entre a 
prefeitura e os empresários dos artistas participantes do festival. As 
pretensas declarações de exclusividade apresentadas pela empresa 
apenas confirmam essa constatação, pois foram firmadas pelos 
empresários/artistas para conceder à empresa poderes de 
representação especificamente para fins de realização de show 
durante o Festival Canto das Orquídeas. 
28. Por conseguinte, a contratação da empresa E. A. Alves não 
satisfez os requisitos de inexigibilidade previstos no art. 25, inciso 
III, da Lei 8666/93. 
(TCU, AC 11197-41/11-2. Rel. Min. Augusto Sherman Cavalcanti. 
Segunda Câmara. Julgado em 22/11/2011). (grifos aditados). 
 
TOMADA DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2008. IMPROPRIEDADES EM 
CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE DO 
ARTISTA COM O EMPRESÁRIO, CONFORME PREVISTO NO 
ACÓRDÃO TCU 96/2008. ASSINATURA DE CONVÊNIO NO LUGAR 
DE CONTRATO. ANTIECONOMICIDADE NA DEFINIÇÃO DO OBJETO 
DO CONVÊNIO. AUDIÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS 
ALEGAÇÕES DE DEFESA. REGULARIDADE COM RESSALVA DAS 
CONTAS. QUITAÇÃO. DETERMINAÇÕES. ALERTA. 
RECOMENDAÇÃO 
Trechos do voto do Ministro Relator: (...) 9.3.2.1. sejam observados os 
requisitos constantes do subitem 9.5.1 do Acórdão 96/2008-TCU-
Plenário, não devendo ser aceitos contratos de exclusividade 
restritos às datas e às localidades das apresentações artísticas, ou 
que não tenham sido registrados em cartório; (…) 
(TCU, AC 2070/33-11P. Rel. Min. Augusto Nardes. Pleno. Julgado em 
10/08/2011). (grifos aditados) 
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REPRESENTAÇÃO FORMULADA POR SERVIDOR DO TCU. 
CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. INDÍCIOS DE 
IRREGULARIDADES. INSPEÇÃO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÕES. 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: (...) 
9.5.1.  quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados na 
hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 
8.666/1992, por meio de intermediários ou representantes: 

9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de 
exclusividade dos artistas com o empresário contratado, registrado 
em cartório. Deve ser ressaltado que o contrato de exclusividade 
difere da autorização que confere exclusividade apenas para os 
dias correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à 
localidade do evento; (…). 
(TCU, AC 96/2008. Re. Min. Benjamim Zymler. Pleno. Julgado em 
30/01/2008). (grifos aditados) 

 

Vale refletir que, no atual estágio do desenvolvimento da Gestão Pública, 

não é possível chancelar o tipo de contrato celebrado pelos denunciados, no qual a 

exclusividade de representação é de apenas um dia. Com efeito, a mera consulta ao 

site da banda Aviões do Forro5 informa que a mesma possui representação própria, 

distinta da pessoa jurídica Valmir Dias do Nascimento – WD Produções e Eventos. 

 

Conforme apuração levada a cabo por este Parquet de Contas,  o 

escritório da empresa Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda., que 

firmou a declaração de exclusividade, localiza-se em Fortaleza-CE. Por seu turno, o 

empresário Valmir Dias do Nascimento atuou apenas como representante eventual, 

intermediando a avença que deveria ter sido firmada entre o real empresário da 

banda e o Município de Candeias, o que gerou indevido incremento no valor final da 

contratação. 

 

Considerando os argumentos expostos e o acervo probatório 

colacionado a esta peça inicial, verifica-se que a Prefeitura pagou R$240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) ao microempresário Valmir Dias do Nascimento, 
                                                           
5 Disponível em: <<www.avioesdoforro.com.br>>. Acesso em 15 dez. 2013. 
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enquanto deveria ter contratado diretamente o show por R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais), sendo este o seu valor real de mercado. 

 

Duas questões precisam ser destacadas: i) a intermediação da 

microempresa  Valmir Dias do Nascimento – WD Produções e Eventos violou o 

disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, o que já foi apurado na denúncia de 

nº 11291-12; ii) há fortes indícios quanto à prática de sobrepreço no montante 

R$90.000,00 (noventa mil reais), cabendo aos demandados comprovar a existência 

possíveis justificativas quanto à diferença entre os valores pactuados nos contratos. 

 

Nesse ponto, vale a ressalva de que as contratações levadas a cabo 

pela Administração Pública precisam estar lastreadas nos princípios da legalidade, 

moralidade e economicidade. No caso em apreço, tendo em vista que o valor 

pactuado foi muito superior ao valor de mercado da atração e ao valor cobrado pelo 

empresário legítimo pela apresentação naquele dia (Docs. 2 e 6), há evidências que 

apontam o dano ao erário cujo ressarcimento se faz imprescindível. 

 

Em suma, da documentação acostada depreende-se que, da ilegalidade 

cometida pelo Sr. Francisco ao contratar diretamente com empresário não exclusivo, 

decorreu o dano ao erário no montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 

considerando o valor original da atração. 

 

Registre-se que, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/93, em quaisquer dos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação “se 

comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à 

Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público 

responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis”. Em adição, o art. 51 

da Lei Complementar Estadual nº 06/91, dispõe que o Tribunal de Contas dos 

Municípios é competente para exercer a fiscalização contábil, financeira, 
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orçamentária, operacional e patrimonial de “qualquer responsável por dinheiros, 

bens e valores públicos municipais, com o objetivo de verificar a legalidade, a 

legitimidade, a economicidade de atos e contratos”. 

 

III. Dos Requerimentos 

 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer: 

 

i) a notificação dos demandados, para, querendo, apresentar 

defesa em face às acusações vertidas nestes autos; 

 

ii) a produção de todas as provas admitidas pelo Direito que o 

ilustre Relator entenda ser necessárias ao esclarecimento dos 

fatos; 

 

iii) caso não sejam ilididas as irregularidades apontadas, que a 

presente representação seja julgada procedente, imputando-se 

aos demandados o ressarcimento, com recursos próprios, do 

montante de R$90.000,00 (noventa mil reais), nos moldes 

previstos na Resolução TCM nº 1125/05, além de multa 

compatível com a gravidade do ilícito perpetrado, a ser fixada 

pelo D. Relator, com fulcro no art. 71, III da Lei Complementar 

Estadual nº 06/91. 

 

 

Salvador, 13 de março de 2013. 

 

 

CAMILA VASQUEZ NEGROMONTE 

PROCURADORA GERAL DE CONTAS 
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