
AUDITORIA INTERNA 
 

Checklist  Contratação de Artista - INEXIGIBILIDADE 
 

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTA 
INDIVIDUAL POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO 

 

(Acórdão TCU nº 96/2008 – Plenário e Acórdão 3.092-16/15 – 1º Câmara) 

 
1. CARTA/CONVITE PARA O ARTISTA (encaminhada pelo solicitante da 
contratação ao artista). 
 
2. CARTA ACEITE DO ARTISTA COM A INDICAÇÃO DO EMPRESÁRIO 
EXCLUSIVO (No aceito o artista deverá informar o nome e contato do seu 
empresário, fazendo constar a expressão “empresário exclusivo”). 
 
3. SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO JUNTO AO EMPRESÁRIO 
EXCLUSIVO PARA REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO, CONTENDO AS 
CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME O EVENTO (data, 
horário, local, etc.), DEVENDO AINDA SER OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES 
ABAIXO: (incluir na solicitação de preço as condições abaixo) 
• Responsabilizar-se pelo pagamento dos cachês de todos os profissionais 
envolvidos, pelas despesas relativas aos serviços necessários a produção do 
show/evento/apresentação, incluindo traslados locais, diárias de alimentação, 
recolhimentos do ECAD (Escritório de Arrecadação e Distribuição) e encargos 
legais. 
• Responsabilizar-se por todos os ônus ou encargos de caráter trabalhista, 
social, previdenciário e fiscal que incidirem sobre quaisquer contratos que forem, 
ainda que informalmente, efetivados para a produção do show. 
• Responsabilizar-se por possíveis demandas ou pendências cíveis, tributárias 
ou criminais decorrentes das relações jurídicas estabelecidas para a realização 
do show, especialmente indenizações a terceiros, isentando a Fundação Cultural 
Palmares de qualquer responsabilidade, ainda que subsidiária. 
 
4. PROPOSTA DO EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, DEVIDAMENTE ASSINADA, 
DATADA, DEVENDO CONTER: 
• A ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO A SER PRESTADO 
(Exemplos: dia, horário para início, duração, local, repertório, se há fornecimento 
de equipe de som, iluminação, sobre o ECAD). 
• INFORMAÇÃO DO PREÇO: Informar o valor a ser cobrado pela prestação do 
serviço. 
• INDICAÇÃO/ANUÊNCIA/CONCORDÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DESCRITAS 
NA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 
5. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE QUE O EMPRESÁRIO É EXCLUSIVO 
DO ARTISTA E NÃO APENAS INTERMEDIÁRIO DO ARTISTA PARA AQUELE 
EVENTO, APRESENTAÇÃO, ETC. (documento que comprova que gerencia os 
negócios do artista de forma permanente e duradoura) 



• Apresentar contrato de exclusividade assinado pelo empresário e artista 
demonstrando que o mesmo é empresário exclusivo permanente e duradouro. 
Não será aceito declaração de exclusividade. 
Obs.: Segundo entendimento do TCU o empresário exclusivo é “o profissional 
que gerencia os negócios do artista de forma permanente, duradoura, enquanto 
o intermediário agencia eventos em datas aprazadas, específicas, eventuais”. 
 
6. JUSTIFITIVA DA RAZÃO DA ESCOLHA DO ARTISTA 
 
7. DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE A COMPATIBILIDADE DO PREÇO 
NO MERCADO. 
 
ATENÇÃO – POSSIBILIDADES PARA COMPROVAÇÃO DE PREÇO 
- No caso de contratação por inexigibilidade a razoabilidade do preço contratado 
poderá ser comprovada através de valores de serviços equivalentes em 
dimensões e complexidade, prestados pelo mesmo profissional (apresentar 
RPAs ou contratos (no mínimo 03 (três)) do artista referentes aos serviços 
equivalentes ao que será prestado.). 
- O valor de referência no mercado corresponde à média de, no mínimo, 03 (três) 
orçamentos, referente a cada serviço que se pretende contratar. 
- O valor de referência para a contratação poderá ser indicado, também, por meio 
de consultas realizadas em publicações especializadas, pesquisas de preços, 
bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública, listas de 
instituições privadas e públicas de formação de preços, Atas de Registro de 
Preços vigentes, bem como sítios da internet que reproduzam a oferta real de 
produtos e serviços ou, excepcionalmente, por declaração de ofício da 
autoridade competente. 
 
8. DOCUMENTOS DO ARTISTA: 
• DOCUMENTAÇÕES DO ARTISTA QUE COMPROVE A CONSAGRAÇÃO 
PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA (recortes de 
jornais, revistas, portfólio, etc). 
• Currículo atualizado e assinado. 
• CÓPIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE (serão considerados documentos de 
identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por 
Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CREA, CRA, etc.), Carteira de Motorista 
com foto dentro do prazo de validade ou Passaporte válido e, em caso de 
estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro – RNE. 
• CÓPIA DO CARTÃO DO CPF (caso o número do CPF conste no documento 
de identidade oficial não será necessário apresentar cópia do cartão de CPF). 
 
9. DOCUMENTOS DO EMPRESÁRIO QUANDO: 
PESSOA FÍSICA 
• Portfólio do empresário exclusivo 
• Cópia da carteira de identidade (serão considerados documentos de identidade 
oficial: 
Cédula Oficial de Identidade (RG), Carteira expedida por Órgão ou Conselho de 
Classe (OAB, CREA, CRA, etc.), Carteira de Motorista com foto dentro do prazo 
de validade ou Passaporte válido e, em caso de estrangeiro, Registro Nacional 
de Estrangeiro – RNE; 



• Cópia do cartão do CPF (caso o número do CPF conste no documento de 
identidade oficial não será necessário apresentar cópia do cartão de CPF). 
• Cópia recente de comprovante de domicílio (emitido nos últimos 06 (seis) 
meses). Caso resida com terceiros e não possua comprovante de domicílio em 
nome próprio, deverá juntar além do seu documento de identidade oficial o 
documento de identidade oficial em nome do corresidente que emitiu a 
declaração. 
• Cópia cartão ou informação do PIS/PASEP, INSS OU NIT. 
• Informações dos dados bancários para pagamento. 
• Ficha de inscrição municipal - FIQ (SE FOR INSCRITO NO MUNICÍPIO). 
• PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA DO DF - CERTIDÃO 
DE QUITAÇÃO PLENA (será aceita a certidão positiva com efeitos de negativa) 
No caso de não residente no DF deverá acrescentar a Certidão equivalente do 
município de sua residência. 
PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - 
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA (será aceita a certidão positiva com efeitos 
de negativa). 
• PROVA DE REGULARIDADE PARA COM A FAZENDA FEDERAL - 
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA (será aceita a certidão positiva com efeitos 
de negativa). 
• PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A 
JUSTIÇA DO TRABALHO (mediante a apresentação de certidão negativa de 
débitos trabalhistas). 
 
PESSOA JURÍDICA 
• Portfólio do empresário exclusivo. 
• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (cópia 
cartão CNPJ). 
• Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual. 
• Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. 
• Cópia do ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova 
da diretoria em exercício. 
• Cópia da Carteira de Identidade do representante legal (serão considerados 
documentos de identidade oficial: Cédula Oficial de Identidade – RG-, Carteira 
expedida por Órgão ou Conselho de Classe - OAB, CREA, CRA, etc.-, Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, 
Carteira de Motorista com foto dentro do prazo de validade ou Passaporte válido 
e, em caso de estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro - RNE). 
• Cópia do cartão do CPF do representante legal (caso o número do CPF conste 
no documento de identidade oficial, não será necessário apresentar cópia do 
cartão de CPF). 
Informações dos dados bancários para pagamento 
 


