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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2022  

PROCESSO Nº 301/2022 - EDITAL 

 

 OBJETO – Aquisição de material didático educativo de trânsito a ser disponibilizado aos alunos 

matriculados no 2º ano do ensino fundamental da Rede Municipal Pública e particular do Município., de 

acordo com as especificações abaixo:  

FORNECEDOR: TECNODATA EDUCACIONAL LTDA 

CNPJ: 02.117.348/0001-99 

Item 

nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

Unitário R$ 

Valor 

Total R$ 

1 80182 TRÂNSITO FUNDAMENTAL - Livro 

do 2º Ano. 

- Livro do Aluno; 

- Formação de Educadores; 

- Acesso à plataforma educacional.   

1.500 UN 49,90 74.850,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 31/2022: R$ 74.850,00 (setenta e quatro mil, 

oitocentos e cinquenta reais). 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.666/93. 

 

Inúmeros resultados positivos, bem como inúmeras vidas vêm sendo preservadas a partir da mobilização, 

sensibilização e do constante trabalho realizado por órgãos de segurança, por entidades privadas e pela 

sociedade civil, porém as ações precisam acontecer de forma constante e permanente, pois números 

expressivos ainda vêm sendo registrados em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), mais de 3,5 mil pessoas morrem todos os dias nas vias, o que equivale a quase 1,3 milhão de mortes 

evitáveis e cerca de 50 milhões de pessoas lesionadas a cada ano, tornando-se a principal causa de morte de 

crianças e jovens em todo o mundo.  

 

De acordo com o último relatório apresentado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , nota-se alterações 

no perfil das vítimas de acordo com a idade, anteriormente os acidentes de trânsito 

eram a principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos, porém o mesmo apresenta que as 

lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. 

 

Entende-se que educar para o trânsito não se trata apenas de prevenir sinistros, mas está relacionado também 

a abordar aspectos voltados a civilidade, mobilidade e responsabilidade social. 

 

Neste sentido torna-se urgente e primordial desenvolver ações eficientes de educação para o trânsito, criando 

hábitos e comportamentos seguros, através de um processo contínuo de conscientização, objetivando a 

construção de uma cultura voltada a segurança no trânsito, sendo as crianças o público alvo deste projeto.  

 

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a educação para o trânsito é direito de todos: 

Capítulo VI – DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: 

Art. 74 - A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito.  

Art. 76 - A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio 

de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de 

Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

 

Diante do exposto o Departamento Beltronense de Trânsito em cumprimento ao estabelecido no Código de 

Trânsito Brasileiro, desenvolve projetos voltado a segurança no trânsito com diferentes públicos em 

mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103/2107        Página 2 

diferentes idades, dentre os projetos desenvolvidos, cito o Criança no Trânsito, desenvolvido desde 2018, no 

Espaço Público de Trânsito, o qual apresenta resultados extremamente positivos, sendo assim o presente 

objeto contido nesse termo trará suporte, referencial teórico e embasamento que irá fortalecer o aprendizado 

destes alunos e consequentemente preservar vidas no trânsito. 

 

Abordar o tema trânsito nas escolas é primordial para a formação de um cidadão apto a respeitar as leis do 

trânsito, ter comportamento solidário e assim, diminuir as ocorrências de mortes, lesões e sequelas 

provocadas pelos sinistros de trânsito. A distribuição e execução do projeto será realizada em parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação do município de Francisco Beltrão.    

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

Inicialmente, destaca-se um certame licitatório só se mostra vantajoso quando existe no mercado uma 

pluralidade de fornecedores do ramo do objeto, na medida em que somente em face dessa pluralidade é que 

se viabiliza a competição do certame. Assim, sendo o fornecedor exclusivo, não há que se instaurar a licitação, 

vislumbrando-se a hipótese de contratação direta, como é o caso do objeto deste Termo de Referência 

considerando os termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93, conforme se anota: 

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; 

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; 

 

Frente às necessidades apresentadas na Justificativa para Contratação resta, pois, evidente o interesse público 

na situação, existindo, portanto, justificativa plausível para a contratação do objeto em questão. A 

exclusividade da empresa TECNODATA EDUCACIONAL inscrita no CNPJ sob o nº 02.117.348/0001-99 está 

configurada conforme a Declaração de Exclusividade expedida pela Câmara Brasileira do Livro, filiada sob 

o nº 103697, a qual declara, para os devidos efeitos e fins, que as obras mencionadas, são de edição e 

publicação exclusiva em todo o território nacional do(a) Tecnodata Educacional, situada na Rua Suécia, 623 

CEP- 82800-060 - Curitiba - PR. 

Atesta ainda, conforme declaração emitida pela empresa acima qualificada, está exclusivamente autorizada 

a distribuir e comercializar as obras abaixo mencionada: 

Obra: Livro do aluno 2º ano ensino fundamental - ISBN: 978-85-98972-64-0 

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

9590 13.003 15.125.1502.2.079 3.3.90.30.46.00 509 

 

Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente Inexigibilidade de 

licitação são oriundos da receita: Gerenciamento do Trânsito. 

 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 

TECNODATA EDUCACIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.117.348/0001-99, estabelecida na Rua 

Suécia nº 623 fundos, CEP: 82.800-060, Bairro Tarumã, na cidade de Curitiba/PR, considerando o disposto no 

Artigo 25, Incisos I e II, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que 

integram o presente processo.   
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A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria 

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 14 de abril de 2022. 

 

 

Alex Bruno Chies 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de licitação nº 31/2022, em 14 de abril de 2022 

 

 

ANTONIO PEDRON 

Prefeito Municipal em Exercício 
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