
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA 

 

Página 1 de 3 

 

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 

sertanejo 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 Dupla 

Fiduma & Jeca.  

A dupla se conheceu em 2010 quando cursava agronomia na Universidade Estadual 

Paulista "Júlio de A Mesquita Filho" - UNESP, em Ilha Solteira, interior paulista. Os apelidos 

Fiduma e Jeca foram dados por veteranos da república em que moravam. As primeiras 

apresentações foram realizadas nas festas das repúblicas. Fiduma, Pedro Juliano Cardoso de 

Oliveira nasceu em 29 de abril de 1992 em São José do Rio Preto/SP. Jeca, Marcelo Dadona 

Nunes nasceu em 29 de abril de 1992 na cidade de General Salgado/SP, nasceram no mesmo 

dia. Por três anos, cantaram na região da universidade conciliando canto e estudos. Em 2013, 

a dupla lançou a música “Anjo Chapadex” na internet, esta música projetou a dupla 

nacionalmente. No ano seguinte, lançaram o primeiro CD, “Fiduma & Jeca – Ao Vivo Pra 

Quem Veio”, com participações de Cesar Menotti & Fabiano, João Carreiro & Capataz e 

Pedro Henrique & Fernando. Em 2015, reuniram mais de 20 mil pessoas no Recinto de 

Exposições de São José do Rio Preto/SP para gravar o primeiro DVD, “Depois da Chuva”, 

com as participações das duplas Munhoz & Mariano, César Menotti & Fabiano e Bruninho & 

Davi. “Ah, Se os Pais Soubessem” chega com formato inovador, as músicas foram roteirizadas 

e eles também participaram como atores, gravado em 2017 na cidade de Maringá/PR. Em 

2018, lançam o álbum Alcooústico, mais uma inovação, deu tão certo que em 2019 gravam 

Alcooústico 2, com as participações de Pedro Paulo & Alex, Gustavo Mioto e Matogrosso e 

Mathias com Igrejinha Azul. Em 2020, lançam a coletânea “As Mió”. A dupla realizou suas 

“Laives”, reunindo mais de 80 mil visualizações ao vivo neste ano. “De 2000 Pra Frente” é 

gravado em 2021, projeto digital, composto por regravações sertanejas e de outros estilos. 

Para a divulgação do seu trabalho, músicas, lives, clipes e a Websérie “Picando a Mula”, a 

dupla possui seus canais oficiais verificados: YouTube; Facebook; Instagram; Twitter e 
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através das plataformas digitais com suas playlists no: Spotify, Deezer, Itunes, Palco MP3, 

Vagalume, entre outras. Matérias veiculadas em diversas TVs, jornais, sites na internet e 

rádios. Fiduma & Jeca vem realizando apresentações pelos Estados de São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Rondônia com “o show mais animado do Brasil”. 

Por estes aspectos, sendo os artistas renomados, é inquestionável o processo de 

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

94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais), inclusos as despesas com camarim, 

estadia, transporte e alimentação, para um show de aproximadamente uma hora de trinta 

minutos, com início previsto para as 24h do dia 25/03/2023, sendo que esse valor encontra-se 

dentro da razoabilidade no valor de mercado.  

 

A contratação dar-se-á através de sua empresa CHAPADEX PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.906.966/0001-08, estabelecida 

na Avenida Juscelino Kubitschek, 5.000, Torre Comercial 1, salas 405 e 406, Iguatemi, São 

José do Rio Preto - SP, CEP: 15093-340, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador 

Sr. José Renato Mioto Fernandes Beata. 

 

Vargem Bonita, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

DILMAR ANTONIO MOZZER 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes 


