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PARECER TÉCNICO 

JUSTIFICATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO NO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO No 005/2021, Aquisição de 
biblioteca escolar ciranda da leitura, destinados a 
atender as necessidades da secretaria de educação 
municipal. 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, constituído pela Portaria no 

003/2021, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao despacho de 

expediente exarado pela Prefeita Municipal no dia 10/11/2021 apenso ao 

processo administrativo n.o 2021.11.034, passa a análise do caso concreto, para 

ao final opinar nos termos seguintes: 

Trata-se de processo de inexigibilidade para Aquisição 

de Livros infantis interativos, através de Representante Comercial Exclusivo no 

Município. 

O processo iniciou através do memorando da secretária 

de Educação no dia 10/11/2021, no qual enviou solicitação de aquisição a 

Prefeita. O Processo tramitou normalmente sendo que posteriormente, o mesmo 

foi encaminhado a Comissão Permanente de Licitação para proferir parecer. 

A inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, I 

da Lei 8.666/93 se caracteriza pela inviabilidade de competição, ou seja, a 

promoção de uma concorrência torna-se inviável, principalmente pela ausência 

de pluralidade de fornecedores, vejamos: 
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"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" 

No caso em tela, ao folhearmos o processo, verificamos 

que a empresa CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI — ME 

CNPJ: 21.606.986/0001-18 é fornecedor EXCLUSIVO dos produtos no Estado 

da Paraíba, afirmando serem a obra ora adquiridas são editadas 

EXCLUSIVAMENTE pela empresa em tela o que ao nosso sentir sacramenta a 

INVIABILIDADE DA LICITAÇÃO, nos termos do art.25, I da lei n.o 8.666/93 e 

suas alterações. 

Consta também, toda documentação fiscal e Trabalhista 

da empresa CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI — ME 

CNPJ: 21.606.986/0001-18. 

Finalmente, no que concerne a justificativa de preço, 

exigido no art. 26, III da lei de licitações, a empresa faz juntada de pesquisas no 

site da distribuidora exclusiva em que os preços estão compatíveis com o 

mercado, justificando o preço cobrado a Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO 

POÇO estão compatíveis aos preços praticados em outras instituições. 

Devemos ressaltar ainda que conforme se depreende 

na requisição a motivação para aquisição destes materiais específicos é pelo fato 

de melhoria do desenvolvimento educacional dos alunos matriculados na rede 

municipal, sendo esta coleção bastante eficaz para os alunos o que evidencia ao 

nosso sentir o Interesse Público. 
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Por fim, após minuciosa análise, chegamos à conclusão 

de que a contratação através da inexigibilidade de licitação alcança os objetivos 

inseridos no art. 25, I, c/c art. 26, III da Lei n . ° 8.666/93: 

É o sucinto Parecer, 

S.M.J 

RIACHÃO DO POÇO, 10 de Novembro de 2021. 

WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR 
- PRESIDENTE DA CPL-
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