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Trata o presente de Ato de Inexigibilidade de Licitação 

formalizado pela Prefeitura de São João de Meriti, em favor da FOCCUS 
Comércio e Importação de Artigos Educacionais, em 26/07/2013. 

 
O CORPO INSTRUTIVO após análise assim se manifesta: 
 
1. CONHECIMENTO do presente instrumento, nos termos do inciso 

XXV, artigo 4º do Regimento Interno desta Corte, considerando que não foram detectadas 
irregularidades em sua formalização, sendo certo que outros aspectos, inclusive quanto à 
legalidade, à economicidade e à execução, poderão ser abordados em auditorias ou 
outras ações inerentes à fiscalização que compete a este Tribunal, e o posterior 
ARQUIVAMENTO do processo, com as DETERMINAÇÕES a seguir elencadas: 

 
a) Inserir no SIGFIS os dados referentes ao presente ato de 

inexigibilidade. 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL junto ao Tribunal de 

Contas do Estado do Rio de Janeiro pugna pela COMUNICAÇÃO, nos 
termos do art. 6º, §1º, da Deliberação TCE/RJ nº 204/96, para realização de 
DILIGÊNCIA EXTERNA, com a finalidade de instar o jurisdicionado a 
comprovar que os livros didáticos adquiridos, por suas características 
técnicas e peculiaridades, são os únicos existentes no mercado apto a 
atender as necessidades específicas da Administração, apresentando 
documentação comprobatória, e especificando de maneira detalhada as 
características dos livros adquiridos e as necessidades da Administração. 

 
É O RELATÓRIO. 
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O Município de São João de Meriti ao efetuar a contratação por 

inexigibilidade de licitação da empresa FOCCUS Comércio e Importação de 
Artigos Educacionais, intentou por obter no mercado o material didático 
escolar de acordo com as necessidades de seus alunos e de seu corpo 
docente, adquirindo-os com o representante que detinha a exclusividade da 
comercialização do produto no Estado do Rio de Janeiro (fl.11) publicado e 
distribuído nacionalmente pela Editora Moderna. 

 
E, as justificativas trazidas pela então Secretária Municipal de 

Educação acerca da qualidade do material em comento, de certa forma, só 
poderão ser comprovados em um tempo futuro, quando se verificará os 
frutos da importância interativa na relação entre o trinômio professor-aluno-
material didático, e, os ganhos da escolha daquele material no passado. 

 
Nesta ordem de ideias, chega-se a conclusão de que não basta 

que determinado material didático seja de excelente qualidade se o 
Município não possui professores qualificados para trabalhar este material 
com seus alunos. Por esta razão, considero que a concepção do material 
didático tenha se dado em conformidade com o interesse da administração 
adequando-se a formação e aos métodos de trabalho de seu corpo letivo.  

 
Afinal, se o bem único é de determinada marca e se o 

produtor/revendedor é exclusivo, a inexigibilidade é possível porque não 
implica na escolha de marca de forma arbitrária, mas sim em função do 
interesse público, como instrumento de racionalização da atividade 
administrativa. 

 
Conforme foi demonstrado nos autos do caso em análise, tal 

aquisição pela Administração Pública do material pedagógico em comento, 
de fornecimento exclusivo da contratada, redunda em inviabilidade de 
competição, conforme dispõe o art. 25, da referida Lei n. 8.666/93, que, 
assim preconiza: 

 
“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; 
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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; 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através 
de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública. 
§ 1  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 
§ 2  Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo  dano causado à Fazenda Pública o 
fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de 
outras sanções legais cabíveis.”  
(grifei) 

 
Deste feita, em casos como o em comento a exigência de 

licitação ensejaria o não atendimento, a contento, da necessidade que a 
Administração Pública visou suprir. Assim, excepcionalmente, nos casos de 
inviabilidade de competição, é inexigível a licitação, como estabelece o 
“caput” do art. 25 supramencionado. 

 
Por estas razões, posiciono-me em DE ACORDO com o Corpo 

Instrutivo e EM DESACORDO com o Ministério Público Especial, 
 
VOTO: 
 
I – Pelo CONHECIMENTO do presente instrumento, nos termos 

do inciso XXV, artigo 4º do Regimento Interno desta Corte, considerando que 
não foram detectadas irregularidades em sua formalização, sendo certo que 
outros aspectos, inclusive quanto à legalidade, à economicidade e à 
execução, poderão ser abordados em auditorias ou outras ações inerentes à 
fiscalização que compete a este Tribunal, e o posterior ARQUIVAMENTO do 
processo, com as DETERMINAÇÕES a seguir elencadas: 

a) Inserir no SIGFIS os dados referentes ao presente ato de 
inexigibilidade. 

 
GC-1, 
 

             
ALUISIO GAMA DE SOUZA 
CONSELHEIRO RELATOR 


