
 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA 

 

Processo Administrativo nº:  0004/2022 - PR 

Pregão Presencial nº: 0004/2022 - PR  

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O Prefeito Municipal de Arroio Trinta, senhor Alcidir Felchilcher, considerando a 

decisão proferida pelo Pregoeiro designado através do Decreto nº Decreto Nº 2077, bem como o 

parecer favorável emitido pela assessoria jurídica, e tendo constatado que o procedimento 

atendeu à legislação pertinente em toda sua tramitação, com fundamento no Art. 43º, VI da Lei 

8.666/93 e no art. 4º, XXII da Lei 10.520/2002, resolve: 

 HOMOLOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, do tipo Menor preço Global, 

tendo como objeto a ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA OBJETIVANDO A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 

SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, COM ASSESSORIA DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES, FORNECIMENTO DE 

MATERIAL DIDÁTICO E DE APOIO PARA OS ALUNOS E PROFESSORES E 

MATERIAIS DE APOIO PARA AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO, DEVENDO OCORRER DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, TENDO 

EM VISTA A POLÍTICA PEDAGÓGICA SOLICITADA PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DA LEI  NACIONAL DE DIRETRIZES 

E BASES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS 

ESTABELECIDAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS., nestes termos: 

Licitante vencedor e seus respectivos itens:  

 

 3131 - SEFE - SISTEMA EDUCACIONAL FAMILIA E ESCOLA LTDA   

(00.874.813/0001-00) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total (R$) 

1 

37197 - Sistema de ensino, 

Educação Infantil 1. 

Valor anual por aluno. O sistema 

Un SEFE 30 324,76 9.742,80 



deverá ser composto minimamente 

de: Diário Escolar e livro/apostila 

multidisciplinar semestral: Com 

linguagem gráfica agradável, alegre 

e dinâmica, com imagens coloridas 

de alta qualidade. Formato mínimo 

exigido 20 x 27 cm. Gramatura 

mínima do miolo de 75 mg/m². Para 

o professor, deverá ser composto 

minimamente de: manual do 

professor, materiais sonoros, 

livro/apostila multidisciplinar, para 

até 02 (dois) professores. Deverá 

incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

40 horas a distância, incluso 

certificação. Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

2 

37198 - Sistema de ensino, 

Educação Infantil 2. 

Valor anual por aluno. O sistema 

deverá ser composto minimamente 

de: Diário Escolar e livro/apostila 

multidisciplinar semestral: Com 

linguagem gráfica agradável, alegre 

e dinâmica, com imagens coloridas 

de alta qualidade. Formato mínimo 

exigido 20 x 27 cm. Gramatura 

mínima do miolo de 75 mg/m². Para 

o professor, deverá ser composto 

minimamente de: manual do 

professor, materiais sonoros, 

livro/apostila multidisciplinar, para 

até 02 (dois) professores.  Deverá 

incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

Un SEFE 35 324,76 11.366,60 



presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

40 horas a distância, incluso 

certificação.  Incluso código de 

acesso a plataforma: Incluso código 

de acesso a plataforma: Composta 

por tutoriais, versão digital do 

material didático, vídeos, áudios, 

imagens, jogos digitais, etc... 

3 

37199 - Sistema de ensino, 

Educação Infantil 3. 

Valor anual por aluno. O sistema 

deverá ser composto minimamente 

de: Diário Escolar e livro/apostila 

multidisciplinar: Com linguagem 

gráfica agradável, alegre e 

dinâmica, com imagens coloridas de 

alta qualidade, espaço para 

desenhos, colagens e pinturas. 

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Para o professor, deverá 

ser composto minimamente de: 

manual do professor, materiais 

sonoros, livro/apostila 

multidisciplinar,  para até 02 (dois) 

professores  Deverá incluir no 

sistema de ensino material de apoio 

aos familiares. A contratação inclui 

assessoria na formação pedagógica 

de forma presencial e on-line, 

voltada a equipe da Secretaria de 

Educação, equipe técnica 

pedagógica e aos gestores e 

professores, de carga horária 

mínima de 40 presenciais e 40 horas 

a distância, incluso certificação.  

Incluso código de acesso a 

plataforma: Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

Un SEFE 35 324,76 11.366,60 

4 37200 - Sistema de ensino, Un SEFE 44 324,76 14.289,44 



Educação Infantil 4. 

Valor anual por aluno. O sistema 

deverá ser composto minimamente 

de: Diário Escolar e livro/apostila 

multidisciplinar:Com linguagem 

gráfica agradável, alegre e 

dinâmica, com imagens coloridas de 

alta qualidade, espaço para 

desenhos, colagens e pinturas. 

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Para o professor, deverá 

ser composto minimamente de: 

manual do professor, materiais 

sonoros, livro/apostila 

multidisciplinar, para até 02 (dois) 

professores.   Deverá incluir no 

sistema de ensino material de apoio 

aos familiares. A contratação inclui 

assessoria na formação pedagógica 

de forma presencial e on-line, 

voltada a equipe da Secretaria de 

Educação, equipe técnica 

pedagógica e aos gestores e 

professores, de carga horária 

mínima de 40 presenciais e 40 horas 

a distância, incluso certificação.    

Incluso código de acesso a 

plataforma: Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

5 

37201 - Sistema de ensino, 

Educação Infantil 5. 

Valor anual por aluno. O sistema 

deverá ser composto minimamente 

de: Diário Escolar e livro/apostila 

multidisciplinar: Com linguagem 

gráfica agradável, alegre e 

dinâmica, com imagens coloridas de 

alta qualidade, espaço para 

desenhos, colagens e pinturas. 

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Para o professor, deverá 

ser composto minimamente de: 

manual do professor, materiais 

Un SEFE 50 324,76 16.238,00 



sonoros, livro/apostila 

multidisciplinar, para até 02 (dois) 

professores.   Deverá incluir no 

sistema de ensino material de apoio 

aos familiares. A contratação inclui 

assessoria na formação pedagógica 

de forma presencial e on-line, 

voltada a equipe da Secretaria de 

Educação, equipe técnica 

pedagógica e aos gestores e 

professores, de carga horária 

mínima de 40 presenciais e 40 horas 

a distância, incluso certificação.   

Incluso código de acesso a 

plataforma: Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

6 

37202 - Sistema de ensino, Ensino 

Fundamental I -1º Ano. 

Valor anual por aluno. O material 

ofertado pelo sistema de ensino 

deverá ser composto pelos seguintes 

componentes curriculares 

obrigatórios.: Língua Portuguesa, 

Arte, Educação Física, Matemática, 

Ciências, História, Geografia (Os 

conteúdos podem ser distruibuídos 

em até quatro volumes diversos).  

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Deverá incluir também, 

Diário do aluno, Livros de literatura 

e Livros de Língua inglesa Para o 

professor, deverá ser composto 

minimamente de: Diário do 

professor, Cartazes, livros/apostilas, 

para até 02 (dois) professores. 

Deverá incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

Un SEFE 47 436,00 20.492,00 



40 horas a distância, incluso 

certificação.    Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

7 

37203 - Sistema de ensino, Ensino 

Fundamental I -2º Ano. 

Valor anual por aluno. O material 

ofertado pelo sistema de ensino 

deverá ser composto pelos seguintes 

componentes curriculares 

obrigatórios.: Língua Portuguesa, 

Arte, Educação Física, Matemática, 

Ciências, História, Geografia (Os 

conteúdos podem ser distruibuídos 

em até quatro volumes diversos).  

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Deverá incluir também, 

Diário do aluno, livros de literatura 

e Livros de Língua inglesa.  Para o 

professor, deverá ser composto 

minimamente de: Diário do 

professor, Cartazes, livros/apostilas, 

para até 02 (dois) professores.    

Deverá incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

40 horas a distância, incluso 

certificação.    Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

Un SEFE 45 436,00 19.620,00 

8 

37204 - Sistema de ensino, Ensino 

Fundamental I -3º Ano. 

Valor anual por aluno. O material 

ofertado pelo sistema de ensino 

deverá ser composto pelos seguintes 

componentes curriculares 

Un SEFE 50 436,00 21.800,00 



obrigatórios.: Língua Portuguesa, 

Arte, Educação Física, Matemática, 

Ciências, História, Geografia (Os 

conteúdos podem ser distruibuídos 

em até quatro volumes diversos).  

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Deverá incluir também, 

Diário do aluno, livros de literatura 

e Livros de Língua inglesa.  Para o 

professor, deverá ser composto 

minimamente de: Diário do 

professor, Cartazes, livros/apostilas, 

para até 02 (dois) professores    

Deverá incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

40 horas a distância, incluso 

certificação.    Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

9 

37205 - Sistema de ensino, Ensino 

Fundamental I -4º Ano. 

Valor anual por aluno. O material 

ofertado pelo sistema de ensino 

deverá ser composto pelos seguintes 

componentes curriculares 

obrigatórios.: Língua Portuguesa, 

Arte, Educação Física, Matemática, 

Ciências, História, Geografia (Os 

conteúdos podem ser distruibuídos 

em até quatro volumes diversos).  

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Deverá incluir também, 

Diário do aluno, livros de literatura 

e Livros de Língua inglesa.  Para o 

professor, deverá ser composto 

minimamente de: Diário do 

professor, Cartazes, livros/apostilas, 

Un SEFE 47 436,00 20.492,00 



para até 02 (dois) professores    

Deverá incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

40 horas a distância, incluso 

certificação.    Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

10 

37206 - Sistema de ensino, Ensino 

Fundamental I -5º Ano. 

Valor anual por aluno. O material 

ofertado pelo sistema de ensino 

deverá ser composto pelos seguintes 

componentes curriculares 

obrigatórios.: língua Portuguesa, 

Arte, Educação Física, Matemática, 

Ciências, História, Geografia (Os 

conteúdos podem ser distruibuídos 

em até quatro volumes diversos).  

Formato mínimo exigido 20 x 27 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m². Deverá incluir também, 

Diário do aluno, livros de literatura 

e Livros de Língua inglesa.  Para o 

professor, deverá ser composto 

minimamente de: Diário do 

professor, Cartazes, livros/apostilas, 

para até 02 (dois) professores.   

Deverá incluir no sistema de ensino 

material de apoio aos familiares. A 

contratação inclui assessoria na 

formação pedagógica de forma 

presencial e on-line, voltada a 

equipe da Secretaria de Educação, 

equipe técnica pedagógica e aos 

gestores e professores, de carga 

horária mínima de 40 presenciais e 

40 horas a distância, incluso 

certificação.   Incluso código de 

acesso a plataforma: Composta por 

Un SEFE 44 436,00 19.184,00 



tutoriais, versão digital do material 

didático, vídeos, áudios, imagens, 

jogos digitais, etc... 

11 

37207 - Sistema de ensino, Linha 

Estrangeira - Inglês - 3 a 5 anos. 

Valor anual por aluno. O sistema 

deverá ser composto minimamente 

de: livro/apostila para o aluno. 

Formato mínimo exigido 29,7 x 21 

cm. Gramatura mínima do miolo de 

75 mg/m².  - Material para 03 anos: 

Deve abordar vocabulário do 

universo infantil por meio de temos 

como, tipo de animais estimações, 

partes do corpo e saudações. - 

Material para 04 anos: Deve 

abordar temas relacionados a 

números, corpo humano, animais 

diversos e alimentos. - Material para 

05 anos: Ampliação do vocabulário, 

com perguntas e expressões em 

inglês para uso da língua portuguesa 

na sala de aula. Para o professor, 

deverá ser composto minimamente 

de: Materiais sonoros, 

livro/apostila. 

Un SEFE 114 148,97 16.982,58 

12 

37208 - Sistema de ensino, 

Educação Financeira - 5º Ano. 

Valor anual por aluno. O sistema 

deverá ser composto minimamente 

de: livro/apostila para o aluno e 

professor.  Formato mínimo exigido 

21 x 15 cm. Gramatura mínima do 

miolo de 75 mg/m². O material 

didático deverá abordar conteúdo 

que contribua para a prática do 

planejamento e equilíbrio da vida 

econômica e estimular o consumo 

consciente. 

Un SEFE 45 42,70 1.921,50 

Total (R$): 183.495,52 

 
 

Arroio Trinta – SC, 26 de janeiro de 2022. 

 

 

ALCIDIR FELCHILCHER 

Prefeito Municipal 

 


