
Ilhota, 13 de agosto de 2021. 
 
 

Parecer Jurídico 
 
 

A Secretaria de Educação do Município solicitou parecer acerca do 
Fornecimento de Conjuntos Educacionais para aplicação de Metodologia 
Educacional para o Desenvolvimento Socioemocional, Cognitivo e Ético de Alunos 
da Rede Pública de Ensino”, visando o atendimento dos alunos, em escolas do 
Município. da Rede Pública de Ensino da Editora Mind Lab do Brasil Comércio de 
Livros Ltda., quais sejam: 

 
 
O Objeto da presente proposta são os Conjuntos Educacionais (Kits) que 

transportam a Metodologia Mind Lab e possibilitam a aplicação do Programa 
MenteInovadora, quais sejam:  

 
- Kits para o Aluno Para o registro das atividades e acompanhamento das 

aulas, cada aluno deverá ter recebido seu próprio Kit do Aluno, que acompanha 
cada série/ano, com a seguinte composição:  

• 01 Livro do aluno com atividades, acompanhado de jogos de raciocínio 
encartados e instruções para montagem - 1º Semestre  

• 01 Livro do aluno com atividades, acompanhado de jogos de raciocínio 
encartados e instruções para montagem - 2º Semestre  

• 01 Livro da Família; • Caixa condicionadora 
 
 
Pretende-se comprar 120 unidades de Kits para os alunos ao custo unitário 

de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais), totalizando o importe de R$ 27.360,00 
(vinte e sete mil, trezentos e sessenta reais). 

 
 
A pergunta que exsurge é: Existe a necessidade de se licitar ou é lícito 

dispensar a licitação neste caso?  
 
Desde já, antecipo que a licitação é inexigível, com fundamento no inciso I do 

artigo 25 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. 

 
No caso em questão, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) a Federação do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FECOMERCIO/SP), 
forneceu à Editora Mind Lab do Brasil Comércio de Livros Ltda., uma Declaração 
de Exclusividade de distribuição e comercialização das obras acima referidas, 
bem como a Mind Group Israel "desenvolvedora do produto denominado MINDLAB, 
que no Brasil adota o nome Metodologia Mind Lab e Projeto Mentelnovadora", 
emitiu um Termo de Exclusividade, informando que a Editora Mind Lab do Brasil 
Comércio de Livros Ltda., "é a única detentora de direito exclusivo de 
comercialização e implementação do supramencionado produto para todo o 
território brasileiro." 

 
 
Sendo assim, entendo que somente ela pode fornecer estes materiais, de 

modo que a licitação é inexigível. 
 
Ante o exposto, OPINO pela possibilidade da compra, nos termos da 

fundamentação. 
 
É o parecer, S.M.J. 
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