
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 

 

1. DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL PARA FORNECIMENTO 

DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPOS NOVOS/SC. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

No ano de 2017, o Municipio de Campos Novos implantou o Sistema de Ensino Aprende Brasil 

na rede pública municipal de ensino. A contratação justifica-se uma vez que a implantação do 

sistema de ensino é um projeto a longo prazo, que tem início nas séries iniciais e se estende 

até a conclusão do ensino fundamental. Desta forma, para possibilitar a continuidade do 

projeto, cujo objetivo oferecer na rede pública um material didático de qualidade, melhorar o 

desempenho dos alunos da rede pública e aumentar o IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) do Municipio, tornando-se referência na educação básica, mostra-se 

necessária a contratação. 

 

3. DO FORNECEDOR 

NOME EDITORA APRENDE BRASIL LTDA 

CADASTRO DE PESSOA JURÍDICA Nº 79.719.613/0001-33 

 

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: Escolha justificada por meio de parecer pedagógico 

emitido pela Secretaria Municipal de Educação. Os materiais do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil foram elaborados seguindo o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(9394/96), Diretrizes Curriculares nacionais e Referenciais Curriculares Nacionais. A Editora 



 

 

Aprende Brasil possui os direitos exclusivos de edição e comercialização do Sistema Aprende 

Brasil, bem como possui notória especialização no ramo educacional, conforme verifica-se nos 

documentos que instruem o processo.  

 

4. DO VALOR CONTRATADO 

O valor total contratado é de R$ 1.919.958,11 (um milhão novecentos e dezenove mil 

novecentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), sendo: 

Item Descrição Valor Unitário Valor Total 

01 

SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL - EDUCAÇÃO INFANTIL - 

Aquisição de livros didáticos integrados para alunos e 

professores; Acesso ao ambiente digital com senhas individuais 

para, professores e coordenadores; Assessoria didática e 

pedagógica para as equipes técnicas e docentes, por meio de 

cursos de implantação e metodologias na área do 

conhecimento, além de atendimento personalizado, 

contribuindo para a formação continuada dos profissionais 

totalizando 62 horas (curso de implantação do Sistema de 

Ensino Aprende Brasil e atendimento pedagógico e cursos de 

implantação do Sistema de Ensino Aprende Brasil e 

atendimento pedagógico e cursos de metodologias nos eixos e/ 

ou áreas do conhecimento e em informática educativa); 

Sistema de gestão das informações educacionais por meio de 

fornecimento de ferramentas que o Sistema de gestão das 

informações educacionais por meio de fornecimento de 

ferramentas que proporcionam o monitoramento dos 

resultados educacionais do município; Capa personalizada para 

livros didáticos na aquisição do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil para aproximadamente 1755 alunos distribuídos na 

Educação Infantil( G1 - Creche 0 a 1 ano e 11 meses, G2 - Creche 

R$ 729.501,15 R$ 729.501,15 



 

 

2 anos, G3 - Maternal 3 anos, G4 - Nível I 4 anos, G5 - Nível II 5 

anos). 

02 

SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL - ENSINO FUNDAMENTAL 

I - Aquisição de livros didáticos integrados para alunos e 

professores; Acesso ao ambiente digital com senhas individuais 

para alunos, professores e coordenadores; Assessoria didática 

e pedagógica para as equipes técnicas e docentes, por meio de 

cursos de implantação e metodologias na área do 

conhecimento, além de atendimento personalizado, 

contribuindo para a formação continuada dos profissionais 

totalizando 64 horas (curso de implantação do Sistema de 

Ensino Aprende Brasil e atendimento pedagógico e cursos de 

implantação do Sistema de Ensino Aprende Brasil e 

atendimento pedagógico e cursos de metodologias nos eixos e/ 

ou áreas do conhecimento e em informática educativa); 

Sistema de gestão das informações educacionais por meio de 

fornecimento de ferramentas que o Sistema de gestão das 

informações educacionais por meio de fornecimento de 

ferramentas que proporcionam o monitoramento dos 

resultados educacionais do município; Capa personalizada para 

livros didáticos na aquisição do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil para aproximadamente 1600 alunos distribuídos no 

Ensino Fundamental - Anos Inicias (1º ao 5º Ano). 

R$ 752.121,92 R$ 752.121,92 

03 

SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL - ENSINO FUNDAMENTAL 

II - Aquisição de livros didáticos integrados para alunos e 

professores; Acesso ao ambiente digital com senhas individuais 

para alunos, professores e coordenadores; Assessoria didática 

e pedagógica para as equipes técnicas e docentes, por meio de 

cursos de implantação e metodologias na área do 

conhecimento, além de atendimento personalizado, 

R$ 438.335,04 R$ 438.335,04 



 

 

contribuindo para a formação continuada dos profissionais 

totalizando 62 horas (curso de implantação do Sistema de 

Ensino Aprende Brasil e atendimento pedagógico e cursos de 

implantação do Sistema de Ensino Aprende Brasil e 

atendimento pedagógico e cursos de metodologias nos eixos e/ 

ou áreas do conhecimento e em informática educativa); 

Sistema de gestão das informações educacionais por meio de 

fornecimento de ferramentas que o Sistema de gestão das 

informações educacionais por meio de fornecimento de 

ferramentas que proporcionam o monitoramento dos 

resultados educacionais do município; Capa personalizada para 

livros didáticos na aquisição do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil para aproximadamente 860 alunos distribuídos no Ensino 

Fundamental - Anos Finais (6º ao 9º Ano). 

 

5. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

Instruem o processo planilha comparativa de preços e notas fiscais referente a contratos 

firmados com outros entes públicos e fim de demonstrar que o preço contratado, é o preço 

praticado atualmente pela Contratada.  

 

6. DAS DOTAÇÕES 

Orgão Secretaria de Educação e Cultura 

Unidade Departamento de Educação Infantil – Pré Escolar 

Proj/Ativ Manutenção do Departamento de Educação do Ensino Infantil 

Despesa 54 33.90.32.99.000000 

Orgão Secretaria de Educação e Cultura 

Unidade Departamento do Ensino Fundamental 



 

 

Proj/Ativ Manutenção do Departamento do Ensino Fundamental 

Despesa 62 33.90.32.99.000000 

 

7. DO FUNDAMENTO LEGAL 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações introduzidas pela Lei 

8.883/94, em especial o disposto no Art. 25, inciso I. 

 

 

 

 

 

ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES SPCART ZANATTA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 


