
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2021 
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2021 
 
OBJETO 
 
A presente Inexigibilidade de Licitação tem por objeto a aquisição de material para trabalhar nas escolas com 
crianças a prevenção de violência sexual com crianças e adolescentes. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Conforme documentação apresentada pelo CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente de Água Doce, o material angariado passou pela análise de psicopedagoga que em seu parecer 
aprovou os materiais colocados em apreciação. 
 
No período de 17 a 28 de maio de 2021, o CMDCA de Água Doce irá promover as atividades alusivas a 
Campanha Faça Bonito, cujo enfoque é a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. Neste 
período também será realizado o Projeto Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, desenvolvido nas escolas 
municipais. 
 
O livro Pipo e Fifi – Ensinando Proteção Contra Violência Sexual, da autora Croline Arcri Meyer, registrado no 
ISBN sob número 978-65-991223-2-3 foi apresentado para análise. Considerando a faixa etária do público alvo 
e linguagem dos materiais, a análise verificou que este material possui conteúdo adequado, contribuindo com 
as estratégias de prevenção, auxiliando na diferenciação de relações saudáveis das abusivas, trazendo aos 
profissionais que irão atuar nos projetos pretendidos peças de qualidade, permitindo sua qualificação para 
atuação no acolhimento e encaminhamento das situações que vierem a surgir. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
 Conforme exposto acima, a presente Inexigibilidade nº. 1/2021 encontra respaldo legal no artigo 25, 
inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada: 
 

 
Art. 25.  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; 
 

 Conforme parecer da Assessoria Jurídica, a contratação é possível através de Inexigibilidade de 
Licitação, visto se tratar de material comercializado exclusivamente por empresa autorizada pela autora do 
material, conforme Declaração de Exclusividade apensada ao processo. 
 
 Procedeu-se a verificação da regularidade jurídica e fiscal da empresa classificada e, conforme 
certidões apensadas ao presente processo, a mesma encontra-se regular perante os órgãos fiscais e 
fazendários, atendendo os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 27 da Lei 8.666/93.  

A propósito, há recomendação do Tribunal de Contas da União nesse sentido: 
  

“Deve ser observada a exigência legal (art. 29, inciso IV, da Lei nº 8.666, de 1993) e 
constitucional (art. 195, § 3º, da CF) de que nas licitações públicas, mesmo em casos de 



dispensa ou inexigibilidade, é obrigatória a comprovação por parte da empresa contratada 
de: 
Certidão Negativa de Débito (INSS - art. 47, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.212, de 1991); 
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais (SRF-IN nº 80, de 
1997); e 
Certificado de Regularidade do FGTS (CEF) (art. 27 da Lei nº 8.036, de 1990). Acórdão 
260/2002 Plenário. 

 
FORNECEDOR (conforme declaração de exclusividade para oferta e comercialização) 
 
EDITORA E CONSULTORIA CAQUI 
CNPJ 30.802.768/0001-40 
Rua São Paulo, 1177 – CEP 80610-070 
Curitiba – PR 
 
DO PREÇO E PAGAMENTO 
 
O valor proposto é de R$ 6,45 por unidade, perfazendo um total de R$ 3.325,00 para a aquisição das 500 
unidades pretendidas e necessárias para a execução do objeto proposto, incluindo neste custo as despesas de 
transporte até o município, no valor de R$ 100,00. 
 
O pagamento será realizado em até 10 dias após a entrega e conferência do material pela equipe do CMDCA. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Dotações orçamentárias a serem utilizadas na execução da presente contratação: 
 
12.001 – FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE ÁGUA DOCE 
2.052 – Manutenção do Fundo dos Direitos da Infância e Adolescência 
3 – 3.3.90.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas 
 
 
Água Doce, SC, 17 de maio de 2021 
 
 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 
 
CRISTIANO SAVARIS DA SILVA    EVARISTA BERNADETE TRENTO 
Presidente       Membro 


