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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 108/2022  

PROCESSO Nº 1116/2022 - EDITAL 

 

 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 Ensino Fundamental II, incluindo: material do 

professor, serviços de consultoria educacional e pedagógica, cursos de capacitação de professores, formação 

continuada, avaliação e diagnóstico pedagógico e plataforma educacional, de acordo com as especificações 

abaixo:  

 

CONTRATADA: EDITORA FTD S/A 

CNPJ: 61.186.490/0009-04 

Item 

 nº 

Código Especificação Quantidade Unidade Valor 

 Unitário R$ 

Valor  

Total R$ 

1 78044 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 pedagógico, e acesso à 

plataforma educacional até o fim da vigência do 

Contrato. 

300 UN 122,25 36.675,00 

2 78045 SISTEMA DE ENSINO FTD – MATERIAL DO 

ALUNO/PROFESSOR 7º ANO (incluso: 3 

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 vigência do 

Contrato. 

380 UN 122,25 46.455,00 

3 78046 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 vigência do 

Contrato. 

340 UN 122,25 41.565,00 

4 78047 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 vigência do 

Contrato.   

360 UN 122,25 44.010,00 

 

Valor Total do processo de Inexigibilidade de licitação nº 108/2022: R$ 168.705,00 (cento e sessenta e oito mil e 

setecentos e cinco reais). 

 

 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 25, caput, da 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.  

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  /  Página 2 

 

 

Dentre as propostas de materiais que mais se assemelham com os 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 - 2020. No entanto, quando percebemos a necessidade de 

apoio à educação para os anos finais do 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 

escolarização.  

 

Assim, podemos destacar que ao observarmos a proposta 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. Contempla 

uma maior quantidade de objetivos de aprendizagem nos diversos componentes curriculares e de acordo com 

o currículo. 

 

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 demais municípios esta responsabilidade é do governo estadual. A quantidade 

foi determinada a partir de números de matrículas provável em cada série/ano. 

     

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4900/2021 de 22/12/2021. 

Conta Órgão/Unidade Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3270 07.002 12.361.1201.2.032 3.3.90.30.46.00 104 

 

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

licitação são vinculados a educação básica. 

 

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

S/A, inscrita no CNPJ nº 61.186.490/0009-04, estabelecida na Rua João Negrão nº 2720, Prado Velho - CEP: 

80.230-150, na cidade de Curitiba/PR, considerando o disposto no Artigo 25, Caput, da Lei de Licitações nº 

8.666/93 e o contido do Termo de Referência e anexos, que integram o presente processo.   

 

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

Jurídica do Município. 

 

Francisco Beltrão/PR, 06 de dezembro de 2022 

 

 

Daniela Raitz 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

 

 

De acordo com a Inexigibilidade de Licitação nº 108/2022, em 06 de dezembro de 2022 

 

 

CLEBER FONTANA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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