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a participação de quem quer que seja, pois qualquer entidade 
interessada tem a liberdade para buscar promover a distribuição ou 
revenda das obras. Sobre a alegação de que uma das editoras 
indicadas teria fornecido material para a Secretaria de Educação do 
Estado da Paraíba por inexigibilidade de licitação, fomos informados 
de que a aquisição mencionada foi específica para a citada editora e 
que a região Nordeste não dispunha de distribuidores, situação 
diversa da encontrada na região Sul, já que na pesquisa de mercado 
foram encontrados mais de um distribuidor para as obras indicadas. 
Ademais, a Impugnante afirma que o valor estimado superaria a soma 
de 1 bilhão de reais e que, por esta razão, deveria ter havido prévia 
consulta pública. Este cálculo apresentado, porém, foge 
completamente à realidade, pois considera que todos os municípios 
irão adquirir todas as obras na quantidade máxima, o que não faz 
qualquer sentido. Uma das vantagens do registro de preços é 
justamente a conferir liberdade e flexibilidade aos municípios para 
escolher quais títulos e a quantidade que desejam adquirir, tendo em 
vista que cada município possui realidade pedagógica e prioridades 
diferentes. A própria minuta da ata de registro de preços, anexa ao 
edital, prevê de forma expressa tal possibilidade em sua cláusula 
oitava, conforme se observa: “CLÁUSULA OITAVA – DOS 
DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES I – Dos direitos a) do CM Granpal: 
contratar diretamente ou por meio dos municípios consorciados, e do 
CODEPAMPA, se necessário e nas quantidades que lhe aprouver, o 
objeto desta Licitação, respeitadas quanto aos pedidos, as seguintes 
limitações. (g.n)”. Aliás, fosse assim, todas as licitações para 
registros de preços padeceriam do mesmo mal, posto que todas estão 
sujeitas a adesões de órgãos participantes e não participantes. Não 
bastasse isso, trata-se de realização de procedimento licitatório de 
registro de preços, na modalidade pregão, para todos os municípios 
integrantes do CM Granpal, bem como consórcio conveniado. Assim, 
analisando de forma separada, cada solicitante não atingiria o valor 
determinado pela legislação para a realização de audiência pública. 
Além disso, a especificação de obrigatoriedade de realização de 
audiência pública não está indicada para a modalidade de pregão, de 
acordo com o espírito da lei, direcionou-se a concorrência pública de 
grande porte. Por fim, a impugnante realiza juízo de valor sobre o 
conjunto das obras que compõem o objeto do certame, afirmando ser 
“uma miscelânea de esdrúxulos títulos” e, ainda, que “não há 
qualquer preocupação efetiva com o cunho pedagógico”. É 
importante afirmar que não é verdade que esta instituição atuou de 
forma despreocupada com o caráter pedagógico, visto que no termo 
de referência anexo ao edital é explicitamente apresentada uma 
justificativa pedagógica para a adoção do acervo bibliográfico em 
questão: “Os estudantes que se encontram muito envolvidos em uma 
variada gama de atividades de leitura estão mais propensos do que os 
demais estudantes a aprenderem de maneira eficiente e a obterem 
bons resultados na escola. As pesquisas também documentam uma 
forte ligação entre as práticas de leitura, a motivação e a proficiência 
entre adultos. A proficiência em leitura é crucial para que os 
indivíduos compreendam o mundo em que vivem e continuem a 
aprender por toda a vida”. Salientamos, ainda, que os títulos 
indicados atendem aos temas transversais, que são constituídos pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e compreendem seis 
áreas: Ética (Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, Solidariedade); 
Orientação Sexual (Corpo: Matriz da sexualidade, relações de 
gênero, prevenções das doenças sexualmente Transmissíveis); Meio 
Ambiente (Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo 
e conservação ambiental); Saúde (autocuidado, vida coletiva); 
Pluralidade Cultural (Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no 
Brasil, constituição da pluralidade cultural no Brasil, o Ser Humano 
como agente social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e 
Cidadania); e Trabalho e Consumo (Relações de Trabalho; Trabalho, 
Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, Meios de Comunicação 
de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania). O 
papel das escolas ao trabalhar estes temas transversais é facilitar, 
fomentar e integrar as ações de modo contextualizado, através da 
interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não fragmentar as 
áreas de conhecimento em blocos rígidos, para que assim a Educação 
realmente constitua o meio de transformação social. Além disso, os 
títulos selecionados atendem ao previsto na Lei 11.769/2008, que 
altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) — Lei 
9.394/1996 — e torna obrigatório o ensino de música no ensino 
fundamental e médio. Consideramos assim que o fortalecimento e 

respeito às práticas musicais constituem um fator potencialmente 
favorável para a transformação social dos grupos e dos indivíduos. 
Desta forma, mostra-se que os títulos não foram escolhidos de 
maneira aleatória, nem esdrúxula, mas respeitando a legislação 
educacional vigente no Brasil e acreditando no papel transformador, 
lúdico e sensível da literatura como mobilizadora. Portanto, observa-
se que os argumentos trazidos pela Impugnante não indicam qualquer 
irregularidade relativa a este certame, do que se conclui que a 
impugnação deve ser recebida e no mérito indeferida. Porto Alegre, 
22 de janeiro de 2018. José Calvi, Diretor executivo. Ante ao exposto, 
julgo improcedente a impugnação interposta pela empresa BRINK 
MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA, portanto 
ratifico o edital, mantendo a data de abertura do certame no dia 
25/01/2018 às 09 horas. A presente ata será publicada na mesma 
forma em que se deu a publicação original. Nada mais havendo digno 
de registro encerra-se a presente ata que vai assinada pela pregoeira. 
  
MICHELE DA ROSA DE OLIVEIRA 
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SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 11/2017 

 
OBJETO: Registro de Preços de Uniforme para Guarda Municipal 
  
COMUNICAÇÃO 
  
COMUNICAMOS aos interessados no Pregão Presencial nº. 11/2017, 
cujo objeto é Registro de Preços de Uniforme para Guarda Municipal, 
que no dia 26/01/2018, as 08 horas e 30 minutos, será divulgado o 
resultado do julgamento das amostras, habilitação e continuidade do 
certame. 
  
Canoas, 23 de janeiro de 2018. 
  
MICHELE DA ROSA DE OLIVEIRA 
Pregoeira  
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DISPENSA DE LICITAÇÃO: 001/2018 
  
Contrato n° 001/2018 – Locação de multifuncional a Laser Color A3 
Ricoh e software de bilhetagem de impressões PaperCut NG em 
substituição a atual; com base no inciso II do art. 24 da Lei nº 
8.666/93. 
Adjudicatário:  
CALL TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 
CNPJ Nº 03.975.565/0001-82. 
Prazo: 12 (doze) meses 
Valor: R$ 10.920,00 
  
São Leopoldo, 15 de janeiro de 2018. 
  
ADEMIR GOMES GONÇALVES 
Prefeito Municipal de Rolante 
Presidente do Consórcio PRÓ-SINOS  
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