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JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE 

 

 Considerando a instrução contida no processo nº 150-003.030/2016, que trata 

do Credenciamento de pessoas físicas para atuarem como membros de grupo de 

avaliação técnica e de mérito cultural no âmbito das seleções do FAC, torna-se pública a 

justificativa de Inexigibilidade do processo licitatório. 

 Está previsto no regulamento do Fundo de Apoio à Cultura -FAC, Decreto 

34.785/13 alterado pelo Decreto 36.629/15, especificamente no Artigo 1°, § 2º, inciso II, 

a possibilidade,  de acordo com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ser 

efetuada a contratação de pessoas físicas ou jurídicas, a aquisição de bens culturais e a 

contratação de serviços. 

 A contratação de profissionais especialistas nas diversas áreas culturais apoiadas 

pelo FAC para atuarem no âmbito das seleções de projetos artísticos e culturais como 

membros dos grupos técnicos de avaliação técnica e de mérito cultural é realizada com 

base no art. 25, II c/c art. 13, II da Lei nº 8.666/93 e artigo 32 do Decreto 36.520/2015.  

 O artigo 25, caput da Lei 8.666/93 e artigo 32 do Decreto nº 36.520/2015 tratam 

sobre a  inexigibilidade de licitação quando houver a inviabilidade de competição na 

contratação de especialistas, para efetuar trabalhos técnicos especializados, em que não 

há critérios objetivos suficientes para efetuar uma competição pela Administração 

Pública do DF.  

 No presente  processo não haverá análise comparativa entre de profissionais 

interessados, mas sim o credenciamento de todos que cumprirem com  os critérios 

estabelecidos no edital de credenciamento.  

 A despeito do não enquadramento como hipótese de licitação, o processo de 

credenciamento respeita os princípios norteadores para o Poder Público impostos pela 

legislação federal e distrital, através da publicação de  edital de credenciamento para  

profissionais  com formação e  experiência comprovada nas diversas áreas culturais 

apoiadas pelo FAC.  
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