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INEXIGIBILIDADE DE 

 
OBJETO – Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, 

para uso das Escolas Municipais do interior que atendem do 6º ao 9º ano do 
II, incluindo: material do professor, serviços de consultoria educacional e pedagógica, cur
capacitação de professores, formação continuada, avaliação e diagnóstico pedagógico e 
plataforma educacional, conforme
 
CONTRATADA:EDITORA FTD S.A
CNPJ Nº61.186.490/0001-57 
Item 

nº 
Código Especificação 

01 78044 SISTEMA DE ENSINO FTD 
ALUNO/PROFESSOR 6º ANO (incluso
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional 
vigência do Contrato. 

02 78045 SISTEMA DE ENSINO FTD 
ALUNO/PROFESSOR 7º ANO 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional até o fim da 
vigência do Contrato. 

03 78046 SISTEMA DE ENSIN
ALUNO/PROFESSOR 8º ANO 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional até o fim da 
vigência do Contrato. 

04 78047 SISTEMA DE ENSINO FTD 
ALUNO/PROFESSOR 9º ANO 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional até o fim da 
vigência do Contrato. 

 
Valor total dos gastos com a Inexigibilidade de 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO
Lei nº 8.666/93. 
Com o propósito de oferecer uma educação de qualidade, a Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura de Francisco Beltrão busca meios e novos aportes para atender as 

demandas que se apresentam no âmbito educacional. Para tanto, foi em busca de um 

Sistema de Ensino, no mercado educacional, que estivesse em conformidade com a Proposta 

Político Pedagógica Curricular da Educação Básica do município. 

Dentre as propostas analisados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Francisco Beltrão optou pelo SIM Sistema de Ensino FTD Educação. 

O município já havia fechado parceria com o Sistema d

especificamente para a Educação Infantil (4 e 5 anos), no período de 2018 

entanto, quando percebemos a necessidade de apoio à educação para os anos finais do 
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IGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 66/2021

PROCESSO Nº622/2021 

Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, 
para uso das Escolas Municipais do interior que atendem do 6º ao 9º ano do 

, incluindo: material do professor, serviços de consultoria educacional e pedagógica, cur
capacitação de professores, formação continuada, avaliação e diagnóstico pedagógico e 

conforme as especificações abaixo:  

EDITORA FTD S.A 

Unidade Quantidade 

SISTEMA DE ENSINO FTD – MATERIAL DO 
ALUNO/PROFESSOR 6º ANO (incluso: 32 horas em 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 

, e acesso à plataforma educacional até o fim da 

UN 240 

SISTEMA DE ENSINO FTD – MATERIAL DO 
ALUNO/PROFESSOR 7º ANO (incluso: 32 horas em 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional até o fim da 

UN 244 

SISTEMA DE ENSINO FTD – MATERIAL DO 
ALUNO/PROFESSOR 8º ANO (incluso: 32 horas em 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional até o fim da 

UN 264 

SISTEMA DE ENSINO FTD – MATERIAL DO 
ALUNO/PROFESSOR 9º ANO (incluso: 32 horas em 
serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos 
de capacitação de professores, avaliação e diagnóstico 
pedagógico, e acesso à plataforma educacional até o fim da 

UN 308 

Valor total dos gastos com a Inexigibilidade de Licitação nº 66/2021 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, 

Com o propósito de oferecer uma educação de qualidade, a Secretaria Municipal de 

ação e Cultura de Francisco Beltrão busca meios e novos aportes para atender as 

demandas que se apresentam no âmbito educacional. Para tanto, foi em busca de um 

Sistema de Ensino, no mercado educacional, que estivesse em conformidade com a Proposta 

o Pedagógica Curricular da Educação Básica do município.  

Dentre as propostas analisados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

Francisco Beltrão optou pelo SIM Sistema de Ensino FTD Educação.  

O município já havia fechado parceria com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, 

especificamente para a Educação Infantil (4 e 5 anos), no período de 2018 

entanto, quando percebemos a necessidade de apoio à educação para os anos finais do 
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/2021 

Aquisição do Sistema de Ensino (SIM) composto por materiais didáticos, 
para uso das Escolas Municipais do interior que atendem do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

, incluindo: material do professor, serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos de 
capacitação de professores, formação continuada, avaliação e diagnóstico pedagógico e 

Valor Unitário 
R$ 

ValorTotal  
R$ 

112,50 27.000,00 

112,50 27.450,00 

112,50 29.700,00 

112,50 34.650,00 

R$ 118.800,00 

: Enquadramento no Artigo 25, caput, da 

Com o propósito de oferecer uma educação de qualidade, a Secretaria Municipal de 

ação e Cultura de Francisco Beltrão busca meios e novos aportes para atender as 

demandas que se apresentam no âmbito educacional. Para tanto, foi em busca de um 

Sistema de Ensino, no mercado educacional, que estivesse em conformidade com a Proposta 

Dentre as propostas analisados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 

e Ensino Aprende Brasil, 

especificamente para a Educação Infantil (4 e 5 anos), no período de 2018 - 2020. No 

entanto, quando percebemos a necessidade de apoio à educação para os anos finais do 
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Ensino Fundamental e após análise das propostas recebidas perc

SIM,dentro das suas especificidades, atende as necessidades para essa etapa da 

escolarização.  

Assim, podemos destacar que ao observarmos as duas propostas percebemos alguns 

pontos que favoreceram pela escolha do SIM Sistema de Ensino FTD Educação. São eles: 

Material mais atrativo para os alunos; Disponibilização de 4 Livros de literatura por ano; 

Projeto de Produção textual; Menor valor aluno; 

objetivos de aprendizagem nos diversos componentes curriculares e de acordo com o 

currículo. Anexos: Proposta e 

Tendo em vista a melhoria da educação no município concluímos que o referido 

material irá agregar de forma significativa o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

de (6º ao 9º ano), séries finais do ensino fundamental nas escolas do campo, pois Franci

Beltrão é um dos poucos municípios do Paraná que fornece esta modalidade de ensino, nos 

demais municípios esta responsabilidade é do 

determinada a partir do número de matrículas provável em cada série/ano.

 
Os recursos orçamentários estão previstos nas contas:
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 

3370 07.002 

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

licitaçãosão vinculados a educação básica

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da 
FTD S.A, inscrita no CNPJ nº 
Vista, CEP 01326-010, São Paulo
Licitações nº 8.666/93. 

 A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer 
da Assessoria Jurídica do Município.
 

Francisco Beltrão,

Membro

 
De acordo com a Inexigibilidade de 
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Ensino Fundamental e após análise das propostas recebidas percebemos que o material do 

SIM,dentro das suas especificidades, atende as necessidades para essa etapa da 

Assim, podemos destacar que ao observarmos as duas propostas percebemos alguns 

pontos que favoreceram pela escolha do SIM Sistema de Ensino FTD Educação. São eles: 

Material mais atrativo para os alunos; Disponibilização de 4 Livros de literatura por ano; 

rojeto de Produção textual; Menor valor aluno; contempla uma maior quantidade de 

objetivos de aprendizagem nos diversos componentes curriculares e de acordo com o 

Proposta e Declaração de exclusividade do Fornecedor.

Tendo em vista a melhoria da educação no município concluímos que o referido 

material irá agregar de forma significativa o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

de (6º ao 9º ano), séries finais do ensino fundamental nas escolas do campo, pois Franci

Beltrão é um dos poucos municípios do Paraná que fornece esta modalidade de ensino, nos 

demais municípios esta responsabilidade é do Governo Estadual. A quantidade foi 

determinada a partir do número de matrículas provável em cada série/ano.

s orçamentários estão previstos nas contas: 
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020

Funcional programática Elemento de despesa

12.361.1201.2.037 3.3.90.30.46.00

recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente 

educação básica.  

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da 
CNPJ nº 61.186.490/0001-57, estabelecida naRua Rui Barbosa

São Paulo - SP. considerando o que consta no Artigo 25,

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer 
da Assessoria Jurídica do Município. 

Francisco Beltrão,01 de setembro de 2021. 
 
 
 

Nileide T. Perszel 
Membro da Comissão Permanente de Licitações 

 

exigibilidade de Licitação nº66/2021, em 01 de setembro

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 
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ebemos que o material do 

SIM,dentro das suas especificidades, atende as necessidades para essa etapa da 

Assim, podemos destacar que ao observarmos as duas propostas percebemos alguns 

pontos que favoreceram pela escolha do SIM Sistema de Ensino FTD Educação. São eles: 

Material mais atrativo para os alunos; Disponibilização de 4 Livros de literatura por ano; 

ontempla uma maior quantidade de 

objetivos de aprendizagem nos diversos componentes curriculares e de acordo com o 

do Fornecedor. 

Tendo em vista a melhoria da educação no município concluímos que o referido 

material irá agregar de forma significativa o processo de ensino e aprendizagem dos alunos 

de (6º ao 9º ano), séries finais do ensino fundamental nas escolas do campo, pois Francisco 

Beltrão é um dos poucos municípios do Paraná que fornece esta modalidade de ensino, nos 

stadual. A quantidade foi 

determinada a partir do número de matrículas provável em cada série/ano. 

Lei nº 4775/2020 de 22/12/2020 

Elemento de despesa Fonte 

3.3.90.30.46.00 104 

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

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da EDITORA 
Rui Barbosa, nº 156, Bela 

ando o que consta no Artigo 25, da Lei de 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer 

01 de setembro de 2021 


