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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a necessidade do Município em contratar show renomado, para animar 

as festividades alusivas ao aniversário de emancipação política-administrativa do Município, 

evento oficial anualmente realizado; 

 

Considerando que é inexigível nos termos do inciso III, artigo 25 da lei 8666/93 e 

alterações posteriores a contratação de profissionais do setor artístico, atendidas as disposições 

legais, sendo que neste sentido o eminente jurista Marçal Justin Filho, em seu livro 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, em sua 13ª edição assim reza: 

“Como regra, não compete ao Estado contratar profissionais do setor artístico. No entanto 

há hipóteses em que o Estado assume o encargo direto de promover eventos artísticos, casos 

em que deverá realizar a contratação dos profissionais correspondentes. A atividade artística 

consiste em emanação direta da personalidade e da criatividade humanas. Nessa medida é 

impossível verificar-se identidade de atuações. Isso não impede, porém, eventual comparação 

entre as performances artísticas e nisto cabe a realização de concurso. Mas há casos em que 

a necessidade estatal relaciona-se com os desempenhos artísticos propriamente ditos. Não se 

tratará de selecionar o melhor para atribui-lhe um destaque, mas de obter os préstimos de 

um artista para atender certa necessidade pública. Nesse caso, torna-se inviável a seleção 

através de licitação, eis que não haverá critério objetivo de julgamento. Será impossível 

identificar um ângulo único e determinado para diferenciar as diferentes performances 

artísticas. Daí a caracterização da inviabilidade de competição. A inviabilidade de 

competição configura-se não apenas quando a ausência de pluralidade de alternativas afasta 

a possibilidade de escolha entre diversas opções. Pode-se configurar-se inviabilidade de 

competição, para fins do artigo 25 da lei 8666/93, mesmo quando existirem no mercado 

inúmeros particulares em condições equivalentes de desempenhar a prestação necessária à 

satisfação do interesse sob tutela estatal. A inviabilidade de competição também se verificará 

nos casos em que houver impossibilidade de seleção entre diversas alternativas segundo um 

critério objetivo ou quando o critério da vantajosidade for incompatível com a natureza da 

necessidade a ser atendida. Ou ainda, quando a realização da licitação inviabilizar a 

contratação de um entre os diversos sujeitos apto a executar e satisfatoriamente o contrato 
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visado pela Administração. Ou seja, o conceito de viabilidade de competição não é 

simplisticamente reconduzível à mera existência de uma pluralidade de sujeitos em condições 

de executar uma certa atividade. Existem inúmeras situações em que a competição é inviável 

não obstante existirem inúmeros particulares habilitados a executar a atividade objeto da 

contratação. Isso se passa inclusive nos casos em que realizar a licitação acarretaria solução 

objetiva incompatível com a realização dos fins buscados pelo Estado.” 

 

Considerando que no caso específico, buscou-se artistas para realização de show 

gospel de renome nacional, visto que a grande maioria da população do Município é 

apreciadora de deste estilo musical, motivo pelo qual optou-se pela contratação da Banda 

Gratidão.  

Formada no Paraná em 2008 Banda Gratidão chegou para dar uma nova cara para a 

música Sertaneja Cristã, trazendo letras que refletem o dia a dia das pessoas, e fazem elas 

entender que para ser feliz de verdade precisa ter Jesus O primeiro CD da Banda foi lançado 

pela Gravadora "Canzion Brasil" e teve uma aceitação muito positiva nas rádios do Brasil 

destacando a música "Com Cristo é uma Beleza" pouco tempo depois saiu da gravadora e 

lançou "O Meu Deus é Mais" que ficou entre as músicas mais tocadas nas Rádios da América 

Latina, e ganhou até uma versão espanhol "Sí mi Dios es Más" gravado Ao Vivo em Posadas 

na Argentina, alguns meses depois a música "Cuidado" também ficou entre as mais tocadas, 

com isso a Banda fez Shows por todo o Brasil, Argentina e Paraguai, Lançou também um CD 

pela Gravadora MK Music que teve como destaque a música "O Filho Voltou" contando todos 

os seus vídeos no youtube ultrapassa 40 milhões de visualizações, e mais de 5 milhões nas 

plataformas digitais, as músicas da Banda continuam sendo executadas em rádios do Brasil e 

alguns países da América Latina. Em 2021 assinou contrato com a Gravadora Raisys Music 

do grupo Todah lançou 4 músicas Saudade, Coração Enganoso, Se não fosse Deus que conta 

a história do acidente da Banda na BR de Londrina, e o Lançamento recente a música 

"Polêmica" a Banda é sucesso por onde passa, trazendo um show que leva alegria e conecta 

as pessoas com o céu. 

 

Por estes aspectos, sendo a banda renomada, é inquestionável o processo de 

inexigibilidade do processo de licitação, e como tal, recomenda-se a contratação pelo valor de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), inclusos as despesas com camarim, estadia, transporte e 

alimentação, para um show de aproximadamente duas horas, com início previsto para as 
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20h00 do dia 30/03/2023, sendo que esse valor encontra-se dentro da razoabilidade no valor 

de mercado.  

 

A contratação dar-se-á através de sua empresa MINISTÉRIO BANDA GRATIDÃO 

LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.321.974/0001-03, estabelecida na Rua Poço, 255, 

Colônia Johannsdorf, Lapa, PR, CEP 83.750-000, neste ato representada pela sua Sócia 

Administradora Sra. Michele Aparecida Pinto Rankel. 

 

Vargem Bonita, 21 de novembro de 2022. 

 

 

 

DILMAR ANTONIO MOZZER 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes 


