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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2022 PCS 

MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 PCS 

 

 

1. OBJETO: 

 

1.1. O Município de Caxambu do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº 83.021.816/0001-29, com sede administrativa na Avenida Presidente 

Getúlio Vargas, 615, Centro, representado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e 

Esportes, Sr. Silvano Henrique Santin, por meio do Decreto Municipal n. 064/2022 o qual 

delegou competências e atribuições, conforme parágrafo II, do art. 2º, para autorizar abertura 

de procedimentos licitatórios, assinatura de editais de licitação, ratificação de justificativa de 

contratação por inexigibilidade e decisão de recursos administrativos previstos no artigo 109 

da Lei nº 8.666/93; TORNA PÚBLICO que lavrará o presente termo de 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, a qual será processada e julgada em conformidade 

com a Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III. 

 

1.2.  Da adoção do objeto do referido procedimento: 

 

CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE ANIMAÇÃO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO 

DE SHOW DE HUMOR EM COMEMORAÇÃO AO 60º ANIVERSÁRIO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL, COM DURAÇÃO DE 75 

MINUTOS. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

2.1. O presente Termo de Inexigibilidade encontra fundamentação legal no Art. 25, Inciso III, 

da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: “para contratação de profissional de 

qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde 

que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1. A Lei nº 8.666/93 dispõe: 

 

“Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

 

III - para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
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desde que consagrado pela crítica especializada ou 

pela opinião pública.” 

 

3.2. Assim os elementos básicos da contratação de profissional do setor artístico sem 

realização de licitação são, portanto, os seguintes: 

 

a) Inviabilidade de competição; 

 

b) Contratação de profissional de qualquer setor artístico; 

 

c) Ser artista/banda consagrado(a) pela crítica especializada ou pela opinião pública; 

 

d) A contratação deve realizar-se diretamente ou através de empresário exclusivo. 

 

3.3. A escolha da Administração Municipal para a contratação direta da empresa EDSON 

VICENTE LAGNI LTDA, popularmente conhecida como “TIO E SOBRINHO” para 

realização de show de humor em comemoração às festividades de emancipação político-

administrativa deste Município, que se realizará no dia 13 de dezembro de 2022, 

fundamentalmente, por consagrada pela opinião pública e crítica especializada, sendo muito 

conhecida pelos shows que realiza, gozando de excelente conceito e aceitação popular. 

 

3.4. Não paira nenhuma dúvida que EDSON VICENTE LAGNI LTDA, popularmente 

conhecida como “TIO E SOBRINHO” possui reputação, experiência e conhecimento 

compatíveis com a dimensão do evento que se propõe a Administração municipal realizar aos 

munícipes de Caxambu do Sul e região, para comemoração de sua emancipação político-

administrativa. 

 

3.5. Assim sendo, após análise da razoabilidade do preço de R$ 4.000,00 (Quatro mil), 

proposto contratado, me manifesto pela compatibilidade desse valor com o interesse público. 

 

3.6. Neste sentido versa a Constituição Federal no seu artigo 215 que "o estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 

e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais", ratificando que, a cultura 

é um dos pilares de sustentação de uma nação. 

 

3.7. Com efeito, reconheceu o legislador que a contratação de artista enseja a inexigibilidade 

de licitação, haja vista que, sob determinadas condicionantes, torna inviável a competição, 

mormente tomando-se em conta que a arte não é uma ciência, não segue métodos, não é 

objetiva, sua avaliação baseia-se na criatividade e em critérios subjetivos. 

 

Acerca desse assunto, os ilustres juristas BENEDICTO DE TOLOSA FILHO e LUCIANO 

MASSAO SAITO, em sua obra denominada “Manual de Licitações e Contratos 

Administrativos”, ensina que: 

 

“A hipótese de inexigibilidade para contratação de artista é a mais 

pacífica, desde que o escolhido, independentemente de estilo que, 

diga-se de passagem, é muito subjetivo, seja consagrado pelos críticos 

especializados e pelo gosto popular. O artista tem que ser conhecido, 
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mas não precisa, necessariamente ser excepcional. Com a grande 

extensão territorial e o regionalismo de cultura existente no Brasil, 

com o afloramento regionalizado de tradições e de folclore, o conceito 

de consagração popular deve ser tomado de forma particularizada, isto 

é, um artista muito popular no Norte pode não ser conhecido no Sul, 

sendo, assim, na sua região a licitação é inexigível”. 

 

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, 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 

aptos a executar e satisfatoriamente o contrato 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 Município. Oportuno mencionar que a própria Lei de 

Licitação se preocupou prevendo a contratação de artistas sem realização de certame 

licitatório, já que a contratação leva em conta a qualidade intelectual do prestador e, não o 

preço em si. 

 

É notório que as festividades comemorativas ao Aniversário Político Administrativo do 

Município objetivam promover atrativos como atrações culturais e de lazer a toda a 

população, em especial aos Munícipes Caxambuenses.  

 

Nesse sentido, considerando a necessidade de fomentar o desenvolvimento e visando o 

sucesso do evento, a Administração Municipal promoverá a contratação de apresentação 

artística com EDSON VICENTE LAGNI LTDA, popularmente conhecida como “TIO E 

SOBRINHO”, grupo de grande sucesso e consagrado pela opinião pública, de tradição na 

região e possuindo um vasto repertório que agrada todo tipo de público por onde passam, em 

especial destacando o ritmo regional das músicas que atrai inúmeras pessoas nos bailes e 

shows. 

 

4 - FUNDAMENTO DA DESPESA:  

 

4.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta do orçamento 2022 

nas seguintes atividades consignadas: 

Dotação Projeto/Atividade Recurso Descrição 
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330 04.2.014.33390.3923 03000000 Festividades e Homenagens 

 

5 - JUSTIFICATIVA DO PREÇO:  

 

5.1. O valor proposto pela empresa contratada está de acordo com o valor de mercado, ou 

seja, a municipalidade orçou com artistas conhecidos locais para ter conhecimento do valor 

cobrado por eles. EDSON VICENTE LAGNI LTDA, popularmente conhecida como 

“TIO E SOBRINHO” foi quem apresentou o menor preço entre as empresas consultadas, 

como rege a IN 73/2020 do governo federal, que prevê a forma de captar o preço estimado 

para contratações. 

 

6 - RAZÃO DE ESCOLHA DA CONTRATADA:  

 

6.1. Em virtude de a empresa apresentar o menor valor dentre as empresas consultadas e, 

considerando que a banda tem renome local e regional, sempre cumprindo com contratos e 

tendo uma apresentação que satisfaz o objeto do contrato.  

 

Caxambu do Sul - SC, em 22 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Silvano Henrique Santin 

Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILVANO HENRIQUE 
SANTIN:98753703987

Assinado de forma digital por SILVANO 
HENRIQUE SANTIN:98753703987 
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__________________________________________________________________ 

 

À vista de exposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes referente à 

realização da despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos expostos 

acima, e de conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações: 

 

 

(X) Homologo a realização da despesa. 

 

(  ) Indefiro a realização da despesa. 

 

 

Caxambu do Sul - SC, em 22 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

GLAUBER BURTET 

Prefeito Municipal 
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