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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 

gauchesco 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 do Grupo 

Tchê Garotos.  

Atualmente formada por Sagüi, Markynhos Ulyian, Léo Bruni, Luiz Cláudio, Alysson 

Ribeiro, Bruno Bubniak e Cristiano Cubas , a tradicional banda gaúcha Tchê Garotos 

conquistou o respeito e admiração de milhares de fãs, músicos, críticos e muitos jornalistas, 

não apenas pelo seu talento que é inegável, mas pelos tabus quebrados e números 

conquistados. 

Uma história de sucesso Iniciada em 1995, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul, a banda Tchê Garotos é uma das pioneiras do estilo novo de tocar Vaneirão ou 

“Vanera” com muita energia e temas alegres, dançantes e românticos, o Tchê Garotos rompeu 

as fronteiras do sul do Brasil e teve sua participação na influência do atual sertanejo 

universitário, que grandes artistas como Michel Teló, Gustavo Lima, Luan Santana, Bruno e 

Marrone, Jorge e Matheus entre outros, gravam e incluem em seu repertório de shows. 

Tchê Garotos acumula em sua carreira 18 CDs e 3 DVDs gravados, 1 Biografia, mais 

de um milhão de discos vendidos, cinco discos de ouro, um DVD de ouro. 

Hoje, o grupo Tchê Garotos é referência no mercado musical, pois foi o primeiro grupo 

gaúcho que quebrou paradigmas e conquistou o horário nobre da TV, emplacando quatro 

músicas consecutivas nas tramas globais. Quem não se lembra de Cachorro Perigoso, tema do 

malicioso Darkson (José Loreto) em Avenida Brasil, que chegou a ser o hit mais executado 

na trama? Em seguida veio “Fazendo Coisa Boa” em Salve Jorge, logo após “Ninguém Segura 

essa Mulher” Tema de Tatá Werneck em I’Love Paraisópolis e “O Meu Amor Me Fez Feliz” 

em Malhação. 

Além disso, Tchê Garotos conta com uma extensa lista de participações nos principais 

programas de TV de todo o Brasil. 
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O Tchê Garotos além de uma banda muito conhecida no Brasil, é uma marca muito 

forte no mercado de shows, fazendo uma média de 170 shows por ano, tocando nas principais 

festas do Brasil e até fora (com apresentações nos Estados Unidos, Argentina, Paraguai e 

Uruguai), viajando milhares de quilômetros e acumulando recordes de público por onde passa. 

De sul a norte e de leste a oeste o Tchê Garotos leva a alegria e sua música cheia de energia 

fazendo de seu show um momento de muita descontração pra quem vai assistir. 

. 

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 

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), inclusos as despesas com camarim, estadia, transporte e 

alimentação, para um show de aproximadamente duas horas, com início previsto para as 

21h00 do dia 26/03/2023, sendo que esse valor encontra-se dentro da razoabilidade no valor 

de mercado.  

 

A contratação dar-se-á através de sua empresa TCHE GAROTOS LTDA, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 01.400.312/0001-55, estabelecida na Rua Modesto Vargas, 626, Cxpst:04, 

Centro Ilhota, SC, CEP 88320000, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Sr. 

Marco Antonio de Lima Ulian. 

 

Vargem Bonita, 07 de novembro de 2022. 

 

 

 

DILMAR ANTONIO MOZZER 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes 


