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Trata-se de pedido de esclarecimentos quanto ao Pregão 117/2021 cuja fase interna foi 

documentada pela Secretaria Municipal da Educação. No oficia supracitado, o requerente questiona 

o seguinte:

 

Fica o questionamento se mais de uma editora pode comercializar o mesmo 

livro, ou se o livro fica vinculado a uma única editora como exemplo dos 

lotes no Pregão em questão. E  e os livros do pregão estão vinculados 

somente às respectivas editoras descritas no edital.

 

Sobre o requisitado, esclarece-se que os títulos são escolhidos pelas equipes 

pedagógicas da Secretaria Municipal da Educação (SMED). Os livros são avaliados quanto sua 

história e pelo conhecimento, pela leitura que proporcionarão ao educando. Dessa maneira, o que é 

realmente relevante para a aquisição dos livros é seu título e autoria, isso porque são indispensáveis 

para identificar a história escolhida pela equipe pedagógica. Não há, portanto, preciosismo quanto a 

editora ou publicitária comercial dos livros literários.

Caso haja mais uma opção de editora para o fornecimento de um título, este será aceito 

sem qualquer problemas, desde que a história de seu conteúdo seja a mesma daquela escolhida pela 

equipe pedagógica da SMED.

A indicação de editora, no caso de aquisição dos livros, é feita meramente para fins de 

organização. Isso porque é feita com base nos livros consultados pela equipe pedagógica e, 

realizada a consulta, são cotados e organizados em lotes para realização do procedimento licitatório. 

Não há condições de realização de orçamentos ou elaboração do termo de referência sem a menção 

a pelo menos uma editora que publica o livro que se busca adquirir, porém, também não há tempo 

hábil ou disponibilidade suficiente e servidores para que, um a um, os livros tenham seu rol 

completo de editoras e publicitários publicados, mormente quando não existe banco de dados 

confiável para tal consulta.

Não obstante, nota-se do procedimento licitatório que os títulos solicitados, escolhidos 

dentro da esfera de conveniência e oportunidade da Secretaria Municipal da Educação, permitem 
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transparência, ampla concorrência e o respeito a todos os demais princípios da licitação e das 

normas vigentes. Qualquer fornecedor, querendo, pode oferecer os títulos no pregão a ser realizado.

Em outra análise, quanto ao suposto endereço igualitário para duas editoras diferentes, 

sumária apuração por esta secretaria indicou que, na verdade, trata-se do mesmo fornecedor que 

tem, inclusive, o mesmo CNPJ nas duas postagens.

Nota-se em consulta ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) no site da 

Receita Federal, quanto ao número de inscrição 09.663.426/0001-08, que o NOME 

EMPRESARIAL do fornecedor é TRIBOS EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA e 

o título do estabelecimento (nome fantasia) é ARTELER EDITORA. Dessa maneira, com o devido 

cadastro perante a Receita Federal, não se verificam demais problemas entre o uso de quaisquer das 

designações, seja TRIBOS EDITORA ou ARTELER EDITORA, vez que ambas são cadastros e 

registros válido do fornecedor.

No entanto, imperioso ressaltar que o referido cadastro em nada interfere no 

procedimento licitatório, em vista de que, como a sessão ainda não foi aberta, sequer se sabe quais 

são os lances e/ou fornecedores que participarão do Pregão. Dessa maneira, sendo que a referida 

editora se trata de mero editor de livro, e como já explicado, de menor importância quanto ao que 

realmente se quer – o conteúdo do livro – e ainda, em vista de que não se trata de licitante a ser 

cadastrado/habilitado, desnecessária demais argumentação sobre o ocorrido.

Por fim, cita-se que o Município de Foz do Iguaçu/PR e a Secretaria Municipal da 

Educação possuem devido rigor quanto a seus procedimentos licitatórios em quaisquer fase que se 

encontram, com as observâncias cabíveis às normas e princípios aplicáveis e, por esse motivo, 

garante-se a integridade e lisura dos procedimentos, pois amplamente instruídos e de documentação 

pública, demonstram sua harmonia com a legislação e regularidade com todo o ordenamento 

jurídico.

Sendo o que se apresenta para o momento, é esta a resposta da Secretaria Municipal da 

Educação quanto ao pedido de esclarecimento solicitado.

 

Foz do Iguaçu/PR, 02 de agosto de 2021.

 

MARIA JUSTINA DA SILVA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
 

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura: 
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Maria Justina da Silva - Secretária Municipal da Educação
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