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A PROGER 

 

Processo Administrativo nº 3303/2019 

 

Inexigibilidade nº 013/2019 

 

 

 

Para análise e parecer da inexigibilidade em favor da empresa Foco- 

Projetos Educacionais Ltda - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº. 19.687.659/0001-

96, no valor de R$ 299.972,60 (duzentos e noventa e nove mil e novecentos e setenta e dois 

reais e sessenta centavos), sendo: R$ 284.500,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e 

quinhentos), elemento de despesa 123650008.2.0860000 – Manutenção da Rede básica de 

Ensino Infantil Pré-Escolar – FUNDEB 60% – 3.3.90.30.46.0000 – Material Bibliográfico – 

Conta (1227), Recursos de Convênio com o Estado de Rondônia, através da Secretaria de 

Estado da Educação - SEDUC, Convênio nº 106/PGE/2019 e Contrapartida com o Município 

de Cerejeiras – RO; e R$ 15.472,60 (quinze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e 

sessenta centavos), elemento de despesa 123650008.2.0860000 – Manutenção da Rede 

básica de Ensino Infantil Pré-Escolar – FUNDEB 60% – 3.3.90.30.46.0000 – Material 

Bibliográfico - Conta (1227), Recursos Próprios, em atendimento à solicitação da secretaria, 

com base no artigo 25, inciso “I”, da Lei 8.666/93, in verbis. 

 

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; 

 

Caracterizando ainda limitação de mercado conforme previsto no 

artigo 22, parágrafo § 7º, da Lei 8.666/93, in verbis. 

 

§ 7o  Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse 

dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de 

licitantes exigidos no § 3o deste artigo, essas circunstâncias deverão 

ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do 

convite. 

 

Encaminhamos o aludido processo a Procuradoria Geral do 

Município, para conhecimento e as providencias cabíveis, conforme solicitação de 

inexigibilidade de licitação contidas, na NPD e Termo de Referência nas páginas nº 02 a 14 

elaborado pelo Sr. Célio Roberto Alves, Diretor Administrativo da SEMED e autorizado 

pala Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto Sra. Zenilda T. Mendes da 

Silva, sendo de responsabilidade da Secretária a escolha da Modalidade. 
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Após encaminhe-se ao Gabinete do Prefeito para Ratificação da 

Inexigibilidade. 

 

Cerejeiras - RO, 02 de Outubro de 2019. 

 

____________________ 

Leidemar Coelho Ribeiro 

Coordenador Geral de Licitações. 

Decreto nº 137/2019 


