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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2023 

 

Proc. Administrativo nº 4.902/2022 

 

O Prefeito Municipal de São Sepé, no uso de suas atribuições legais, e em face 

as disposições da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, considerando as 

argumentações abaixo, ao final, RESOLVE:  

  

1. OBJETO  

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material para o 

Projeto de Metodologia Adequada para Alfabetização de Crianças. 

  

2. FORMA DE ATUAÇÃO  

Aquisição de materiais didáticos para educação pré escola e ensino 

fundamental series iniciais da rede municipal de ensino do município de São Sepé, 

entrega após assinatura do contrato e solicitação do órgão competente.  

  

3. DAS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO  

Em virtude do déficit de aprendizagem evidenciado nas avaliações 

diagnósticas realizadas em diferentes momentos do ano letivo torna-se essencial a 

elaboração de estratégias de desenvolvimento de habilidades e que promovam a 

recuperação de aprendizagem. 

 

A equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal da Educação em pesquisa 

de metodologias adequadas às demandas de nossas escolas e baseadas em 

experiências anteriores dentro do município considerou a metodologia do Instituto 

Alfa e Beto a mais completa para atender à necessidade educacional apresentada. 

 

Trata-se de um programa de alfabetização de crianças, que possui evidências 

de melhor desempenho em todas as avaliações públicas já realizadas. Contém um 

livro associado ao manual do professor, e que tem como objetivo desenvolver 

habilidades de familiaridade com o texto impresso, materiais para desenvolvimento 

sistemático de consciência fonêmica e instrumentos para o desenvolvimento do 

princípio alfabético. 

 

Apresenta livros decodificáveis articulados com o livro do aluno, essenciais 

para o desenvolvimento da fluência organizam as leituras em ordem de dificuldade 

crescente, facilitando o domínio da decodificação através de atividades explícitas e 

sistemáticas. 

Inclui avaliações pré-testadas que têm como objetivo permitir ao professor e à 

escola realizar o acompanhamento sistemático do aluno ao longo do ano letivo. 

 

Finalmente trata-se do único programa de alfabetização, no país, que produz 

evidências robustas a respeito da sua eficácia e impacto na aprendizagem dos alunos 

em diversas provas externas de diferentes estados e do Governo Federal. 
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O Instituto Alfa e Beto detém a condição de fornecedor único dos materiais e 

tecnologias incluídas no Programa de Ensino Estruturado do IAB, conforme atestado 

pela CBL. A propósito cabe esclarecer o que dispõe o inciso I, do Art. 25. da Lei 

8.666/93 que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades equivalentes 

 

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, 

vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

 

Nos termos da Súmula 255 do Tribunal de Contas da União, “Nas 

contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, é dever do agente público, responsável pela 

contratação, a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da 

documentação comprobatória da condição de exclusividade.” 

 

Quanto a isso, cabe registrar que o posicionamento do Tribunal de Contas da 

União acerca da demonstração da inexistência de alternativas para a administração 

reconhece as cartas de exclusividade emitidas pela Câmara Brasileira do Livro – 

CBL como documento válido e capaz de justificar a matéria em discussão. Cabe, 

ainda, destacar que, nas situações envolvendo a distribuição conjugada com serviços, 

o Município deve ter a cautela de verificar se o serviço tem natureza singular, sendo 

fundamental nessas situações distinguir, no âmbito dos materiais didáticos, aqueles 

que podem ser caracterizados como singulares em função de consistirem em um 

sistema de ensino complexo, com serviços de consultoria para sua implementação, 

metodologia exclusiva, abordagem própria, além de outros fatores que os 

individualizam, daqueles outros que não possuem tais características. 

 

A distinção é de fundamental importância, na medida em que os sistemas de 

ensino que justificariam a contratação por meio do procedimento da inexigibilidade 

decorrem de um conjunto de materiais e serviços com características próprias, 

inigualáveis, por assim dizer, e que traduzem a sua natureza singular. Com efeito, 

um sistema de ensino composto com metodologia exclusiva, abordagem própria, 

abrangência específica e outros elementos individuais, jamais poderá ser equiparado 

a um mero conjunto de obras ou livros didáticos. 

 

Nesta linha, o autor Toshio Mukai aduz que “a competição será impossível 

quando inexistir pluralidade de particulares aptos a fornecerem produtos e serviços 
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e/ou quando inexistirem produtos ou serviços diversos e inconfundíveis aptos a 

satisfazerem, de modo equivalente, os interesses públicos”. 

 

Tais afirmações têm como pressuposto jurídico a previsão contida no artigo 13 

da Lei 8.666/93 e a sumula 252 do Tribunal de Contas da União, que assim dispõe: 

 

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que 

alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de 

três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da 

referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado. 

 

Por esclarecedor, vale citar recente posicionamento do Plenário do Tribunal de 

Contas da União (informativo de licitações e contratos número 264/2015), no qual 

restou consignado o seguinte: 

 

Nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, o conceito de 

singularidade não pode ser confundido com a ideia de unicidade, exclusividade, 

ineditismo ou raridade. O fato de o objeto poder ser executado por outros 

profissionais ou empresas não impede a contratação direta amparada no art. 25, 

inciso II, da Lei 8.666/93. A inexigibilidade, amparada nesse dispositivo legal, 

decorre da impossibilidade de se fixar critérios objetivos de julgamento. 

 

Disso decorre que o objeto da inexigibilidade não necessita ser único ou 

inédito para justificá-la, podendo objeto semelhante ser fornecido por outro 

fornecedor e mesmo assim optar-se discricionariamente por determinado fornecedor, 

desde que observados os princípios que norteiam a atuação da administração 

pública. 

 

No que se refere a este ponto, as decisões emanadas do Tribunal de Contas do 

Estado de Pernambuco destacaram que “para ser viável a contratação mediante 

processo de inexigibilidade, deve o administrador justificar as razões que o faz (sic) 

crer que determinado método de alfabetização atende ao interesse público e os 

demais não. Deve demonstrar, através de documentos e pareceres de pessoas 

idôneas de fora da administração, resultados obtidos em outras prefeituras e em 

consulta ao MEC. Demonstrar por meios objetivos que tal método de alfabetização é 

indispensável para atingir as metas estabelecidas. “ 

 

Com a devida vênia, o posicionamento no que tange à necessidade de 

demonstração de resultados obtidos em outras prefeituras e a consulta ao MEC é 

uma clara afronta à autonomia dos Municípios, expressamente fixada no artigo 18 

da Constituição da República. 

 

O próprio Ministério da Educação prevê que as redes de ensino e/ou escolas 

escolham os materiais do Programa Nacional do Livro Didático ou que renunciem 

aos mesmos, se optarem por sistemas próprios ou de sua escolha. Portanto, parece 

descabido devolver ao MEC uma prerrogativa que o próprio Ministério reconhece ser 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ 

RIO GRANDE DO SUL 

www.saosepe.rs.gov.br   

Rua Plácido Chiquiti, nº 900 – Cx. Postal: 158 – CEP: 97340-000 4                           

Fones: (55) 3233-1088, 3233-1535, 3233-1600, 3233-2281 e 3233-1919 

das redes de ensino. Por outro lado, é louvável que, melhor do que pareceres, os 

municípios apresentem evidências científicas a respeito de suas escolhas 

pedagógicas – no caso de métodos – ou evidências empíricas a respeito de 

experiência e de resultados comprovados obtidos com os materiais ou sistemas de 

ensino que pretendem adquirir. 

 

É exatamente pelo fato de não ser possível fixar critérios absolutamente 

objetivos na escolha de um fornecedor específico que a lei 8.666/93 trouxe ao nosso 

ordenamento o procedimento da inexigibilidade, que em seu cerne possui elementos, 

tais como a ”singularidade e a notória especialização”, que permitem ao 

administrador, de forma discricionária, a escolha de certo fornecedor que melhor 

atenda aos seus interesses, desde que, é óbvio, justifique sua escolha com base nos 

princípios da transparência e da motivação. 

 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que 

“A contratação sem licitação por inexigibilidade deve estar vinculada à notória 

especialização do prestador de serviço, de forma a evidenciar que o seu trabalho é o 

mais adequado para a satisfação do objeto contratado e, sendo assim, inviável a 

competição entre outros profissionais.” 

 

Por evidente, o julgado transcrito reflete o que se tem sustentado neste 

documentos, pois um sistema de ensino que um certo Estado da Federação localizado 

no Sudeste entenda mais adequado aos alunos de sua rede pode não coincidir com 

aquele que seja mais eficaz para os alunos da rede pública de um Município 

localizado no Sul do Brasil, e é por esta razão que deve recair sobre o processo de 

escolha dos sistemas de ensino certa discricionariedade, sob pena de se tolher a 

possibilidade de um ente julgar e escolher aquilo que melhor atenda aos interesses 

públicos locais. 

 

Ou seja, se não houvesse discricionariedade para se escolher o fornecedor 

mais adequado aos interesses do Município, não haveria razão de ser para o processo 

de inexigibilidade, estando esta afirmação em consonância com recente 

posicionamento do Tribunal de Contas da União, que nas palavras do Relator 

Benjamin Zymler: “o fato da impossibilidade de se fixar critérios objetivos de 

julgamento, aliada à discricionariedade do gestor na escolha do profissional a ser 

contratado, não autoriza a Administração a efetuar escolhas arbitrárias ou 

inadequadas à satisfação do interesse público. A seleção deverá observar os critérios 

de notoriedade e especialização, sendo devidamente fundamentada no processo de 

contratação”. Caracterizada a singularidade do objeto e justificada a escolha do 

contratado, o Plenário do Tribunal, considerando a ausência de outras 

irregularidades na contratação, decidiu, entre outras medidas, considerar a 

solicitação integralmente atendida e arquivar o processo. 

 

Aliás, colhe-se, no mesmo julgado acima apresentado, que, por óbvio, aquele 

que irá prestar os serviços também não precisa ser o único a fazê-lo, sendo possível 
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observar, nas razões da decisão, outros argumentos muito relevantes para a correta 

compreensão do tema, vejamos: 

 

(...) a inexigibilidade de licitação é possível para contratação de objetos mais 

complexos, em particular quando a metodologia empregada e os produtos entregues 

são interdependentes da atuação do prestador de serviço, assim como de suas 

experiências pretéritas, publicações, equipe técnica, aparelhamento e atividades 

anteriormente desenvolvidas para o próprio órgão. A própria escolha do contratado 

acaba dependendo de uma análise subjetiva, e não poderia ser diferente, pois, se a 

escolha pudesse ser calcada em elementos objetivos, a licitação não seria inviável. 

Ela é impossível justamente porque há dificuldade de comparação objetiva entre as 

propostas, que estão atreladas aos profissionais que executarão os trabalhos. 

Portanto, nesse tipo de objeto, resta caracterizada a discricionariedade na escolha do 

contratado(...) 

 

Também a Súmula 39/2011 do Tribunal de Contas da União, em sua nova 

redação, assim estabelece: 

 

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos com 

pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é cabível quando se 

tratar de serviço de natureza singular, capaz de exigir, na seleção do executor de 

confiança, grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos 

de qualificação inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

Também no acórdão 7840/2013-Primeira Câmara do Tribunal de Contas da 

União ficou demonstrado que o conceito de singularidade de que trata o art. 25, 

inciso II, da Lei 8.666/1993 não está vinculado à ideia de unicidade, mas de 

complexidade e especificidade. Dessa forma, a natureza singular não deve ser 

compreendida como ausência de pluralidade de sujeitos em condições de executar o 

objeto, mas sim como uma situação diferenciada e sofisticada a exigir acentuado 

nível de segurança e cuidado. 

 

Essa é a tônica, ou seja, se os sistemas de ensino empregados são singulares e 

refletem melhor as necessidades do ente contratante e o interesse público local, e se 

há justificativa para tanto, seja com base em estudos ou dados estatísticos, resta 

viável a contratação pela via da inexigibilidade, não havendo que se falar em escolha 

com base em critérios objetivos, pois estes ensejariam tão-somente a contratação 

pela via ordinária da licitação. 

Considerando a previsão legal constante no art. 25, caput, da Lei Federal 

8.666/93, para verificação e ratificação dos termos exposto, nos termos do disposto no 

art. 26 e inciso VI do art. 38 da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

a) Cédula de Identidade dos Diretores;  

b) Registro Comercial no caso de Empresa Individual;  
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c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por 

Ações, acompanhado de documento de eleição de seus Administradores.  

 

5. REGULARIDADE FISCAL:  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a 

apresentação Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela 

Secretaria da Receita Federal;  

c) Certidões Negativas de Débito junto as Fazendas Estadual e Municipal do 

domicílio do Licitante;  

d) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS);  

e) Prova de regularidade trabalhista através de certidão negativa de débitos 

trabalhistas – CNDT;   

 

6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:   

a) Certidão Negativa de falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica.   

  

7. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL:   

a) Declaração de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos dos anexos ao Decreto 

Federal nº 4.358, de 5 de setembro de 2002.   

  

8. DO VALOR DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA   

Nos termos da necessidade e da realização dos serviços, será determinado o 

limite de investimento e pagamento no valor de R$ 125.955,00 (cento e vinte e cinco 

mil novecentos e cinquenta e cinco reais).   

 

Relativo à dotação orçamentária as despesas decorrentes deste contrato terão 

dotações orçamentárias, sendo está a seguinte:   

Órgão: 05-Secretaria Municipal de Educação/Cultura 

Unidade: 023-Ensino Infantil   

Atividade: 2.024-Pre-Escola- Ensino Infantil  

Rubrica: 2573-Material Educativo e Esportivo 

Desdobramento: 3.3.90.30.14.00.00 

Fonte de Recurso: 0020 

 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATADO   

A empresa contratada possui os devidos registros legais e está apta a 

realização do objeto nos termos de sua capacidade.   
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10. DOS ITENS E PREÇOS A SEREM PRATICADOS RELATIVO 

Aquisição de materiais didáticos para educação pré escola e ensino 

fundamental series iniciais da rede municipal de ensino do município de São Sepé – 

Pelo ajuste prévio contratual o contratado receberá a importância líquida e certa, 

correspondente a proposta apresentada ao presente processo, considerados todos e 

quaisquer outros adicionais, ao Contratado, percebendo ajustes nos termos 

contratuais.  

  

11. DA BASE LEGAL JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO   

Nos termos do artigo 25, I, da Lei nº 8.666/93, torna-se inexigível a licitação, 

consideradas as justificativas apresentadas e os termos legais previstos no referido 

artigo.   

  

“(...)   

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial:   

I - Para aquisição de materiais didáticos para educação, ou gêneros que só 

possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, 

vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita 

através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se 

realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; (...)”  

  

12. DA DECISÃO CONCLUSIVA   

ANTE o teor supre elencadas, aliadas qualificação e capacitação jurídica, 

idoneidade financeira da empresa e sócios já delineados, declaro a inexigibilidade de 

licitação para a Contratação do INSTITUTO ALFA E BETO, inscrita no CNPJ sob o 

nº 08.458.084/0001-13, para fornecimento de materiais didáticos conforme definido 

no objeto.   

  

Por tais argumentos e análises legais, com os quais considero pressuposto da 

existência da necessária moralidade do agente público no ato discricionário para 

regular na aferição da justa notoriedade singular, aceitável para declarar a evidente 

inviabilidade de competição licitatória e que seja decretada a inexigibilidade de 

licitação, nos termos do art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos atinentes 

à matéria, posto que observadas as exigências legais.  

  

São Sepé (RS), em 19 de janeiro de 2023.  

 

  

  

JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS 

Prefeito Municipal  
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Município de São Sepé 

Termo de Ratificação de Inexigibilidade 

Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023 

 

Referente ao Processo Administrativo nº 4.902/2022, referente a 

Inexigibilidade de Licitação nº 02/2023, ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 

8.666/93, o presente ato, de acordo com artigo 25, inc. I, do diploma legal já 

mencionado para contratar INSTITUTO ALFA E BETO, inscrita no CNPJ sob o nº 

08.458.084/0001-13, para aquisição de material para o Projeto de Metodologia 

Adequada para Alfabetização de Crianças, com o valor de R$ 125.955,00 (cento e 

vinte e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais), a contratação terá vigência de 

12 meses, as despesas serão suportadas na seguinte cobertura orçamentária: Órgão: 

05-Secretaria Municipal de Educação/Cultura; Unidade: 023-Ensino Infantil; 

Atividade: 2.024-Pre-Escola- Ensino Infantil; Rubrica: 2573-Material Educativo e 

Esportivo; Desdobramento: 3.3.90.30.14.00.00; e Fonte de Recurso: 0020. 

Teor completo do presente Termo e das despesas está disponível no site 

www.saosepe.rs.gov.br. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 19 de janeiro de 2023. 

 

 

João Luiz dos Santos Vargas 

Prefeito Municipal 

 

 

Publique-se: 
 

Publicado no Mural Oficial, 

conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012. 

em ____/_____/2023. 

_______________ 
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