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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0187/2021 

(CONCORRÊNCIA) 

TÉCNICA E PREÇO 

 

PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA, através da Secretária Municipal de Educação, Srª. 

Tânia Valéria de Toledo Gomes, com sede na Praça Cel. João Olímpio, nº 91, Centro, nacidade 

de Cunha, Estado de São Paulo, pelo presente edital, torna público a instauração de 

procedimento licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo “TÉCNICA E PREÇO”, 

com encerramento previsto para o dia 19 de janeiro de 2021, às 09h30min, e abertura prevista 

nesta mesma data, às 09h45min, visando a contratação de sistema pedagógico estruturado de 

ensino para alunos e professores da Rede Municipal de Educação compreendendo a Educação 

Infantil e Ensino Fundamental I, regidas pelas normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 

de junho de 1993, em sua redação atual e condições específicas deste Edital e dos demais 

documentos que o integram. 

 

VALOR ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO:R$ 547.182,67 (quinhentos e quarenta e sete mil, 

cento e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) .  

 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal 

de Cunha,localizadana Rua Praça Cel. João Olímpio, nº 91, Centro. Após o horário marcado para 

a entrega dos envelopes, não serão admitidas a participação de outros proponentes, nem a 

apresentação de novos envelopes. 

 

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: 

Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Cunha, localizada na Praça Cel. João 

Olímpio, nº 91, Centro, fone (12)3111-2302, e-mail: 

licitacao@cunha.sp.gov.br.Osesclarecimentosprestadoseasdecisõessobreeventuaisimpugnaçõess

erãodisponibilizadosnoDiárioOficialdomunicípioeencaminhadosaosinteressados. 

EXPEDIENTEDA PREFEITURAMUNICIPAL: Em dias úteis, das 09h00min às 11h00min e 

das13h00min às17h00min/horas. 

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, por escrito, até o prazo de 03 (três) dias 

anteriores à data deentregadosenvelopes. 

Qualquer cidadão poderá impugnar o edital desta licitação, devendo o mesmo protocolar o pedido 

de impugnação até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

mailto:licitacao@cunha.sp.gov.br.
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habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis, 

sem prejuízo da faculdade prevista no §1º do item 113 da Lei 8.666/93 e suas atualizações. 

Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação desta 

licitação. 

Eventual impugnação deveráser formalizada por escrito e dirigida ao subscritor deste edital no 

Setor deLicitações e Contratos (Prédio da Prefeitura Municipal) de 2ª à 6ª feira, das 09h00min às 

11h00min e das13h00min às17h00min/horas. 

Admite-seimpugnaçãoporintermédiodee-

mail(licitacao@cunha.sp.gov.br),ficandoavalidadedoprocedimento condicionada à protocolização 

do original no Setor de Licitações e Contratos no prazo de 48horasdeseu envio. 

Informaçõesouesclarecimentosportelefoneterãocaráterrestritamenteinformal. 

 

1 –DASCONSIDERAÇÕESINICIAISEDOOBJETO 

 

1.1. CONSIDERAÇÃO INICIAL: A presente licitação é regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 

de Junho de 

1.993comsuasrespectivasalteraçõesepelaLeiComplementarnº.123,de14dedezembrode2006,altera

dapelaLeiComplementar nº147, de07deagostode2014. 

1.2. OBJETO: A presente Licitação tem como objeto a contratação de sistema pedagógico 

estruturado deensino para alunos e professores da Rede Municipal de Educação compreendendo 

a Educação Infantil e 

EnsinoFundamental,compostode:Livrosdidáticosparaalunoseprofessores;Ambientedigitaldeaprend

izagemparaalunoseprofessores;Formaçãocontinuadaecapacitaçãodedocentesegestores sendo 

que o programa de capacitação eassessoramento pedagógico aos professores e equipe diretiva, 

cujo programaoofereça a carga horária indicada no Termo de Referencia, Anexo I, deste 

edital,para cada ano, uma vez que a implantação do sistema pedagógico de ensinoacontecerá de 

forma gradativa, até 2026;Avaliação de aprendizagem para alunos; Avaliação institucional para a 

gestão municipal. Tal sistema deveráoferecer apoio aos processos de ensino e aprendizagem e 

demais ações educativas da Secretaria Municipal daEducaçãoda Prefeitura deCunha. 

1.3. Estima-se, aproximadamente, a quantidade de 1305 (Um mil e trezentos e cinco) alunos 

dosestabelecimentosescolaresdoMunicípio,parautilizaçãodosmateriaisdidáticosedemaisrecursos,c

omaseguintedistribuição: 
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NíveisdeEnsino 

 

Níveis/Anos 

 

QuantidadeEstimadadeal

unos2021 

 

 

Educação Infantil  

 

 

 

 

Ensino Fundamental I 

MaternalI(2anos) 67 

MaternalII(3anos) 113 

PréI(4anos) 141 

PréII(5anos) 178 

1ºAno 163 

2ºAno 125 

3ºAno 146 

4ºAno 185 

5ºAno 187 

TotaldeAlunos 1305 

 

1.4. Constituem anexos deste Edital os seguintes documentos: 

AnexoI–Termo deReferência; 

Anexo II – Modelo da Proposta de Preços; 

AnexoIII–MinutadeContrato; 

Anexo IV– Declaração de Inexistência de fato superveniente impeditivo; 

AnexoV–DeclaraçãodesituaçãoregularperanteoMinistériodoTrabalho; 

AnexoVI–Demonstrativo dosÍndices Financeiros; 

AnexoVII–DeclaraçãodeMicroempresaeEmpresadePequenoPorte. 

 

2-DASCONDIÇÕESDEPARTICIPAÇÃOEDOCUMENTAÇÃO 

 

2.1. Dascondiçõesdeparticipação: 

2.1.1 - Poderão participar da presente licitação quaisquer empresas que comprovem possuir 

os requisitosexigidospelalegislação própriaeporesteEdital, visandoa contrataçãodoobjeto 

licitado 

2.2 – Nãopodemparticipar destalicitaçãoasempresas: 

2.2.1-EstrangeirasquenãofuncionemnoPaís; 

2.2.2-Reunidasemconsórcio,qualquerquesejasuaformadeconstituição; 

2.2.3 – 

Queestejamcumprindopenalidadedesuspensãotemporáriaparalicitareimpedimentodecontratarco

maAdministraçãonostermosdoincisoIIIdoartigo87dalei8.666/93esuasalteraçõesposteriores; 
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2.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

2.2.5- Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98; 

2.2.6 – Declaradasinidôneas pelo PoderPúblicoenão reabilitadas; 

2.2.7- De licitantes que se enquadrem em quaisquercondições previstas noartigo9ºdaLei 

Federal8.666/93esuasatualizações; 

 

Obs.:Ainobservânciadasvedaçõesdosubitemanterior(2.2)édeinteiraresponsabilidadedalicitanteque,

pelodescumprimento, sujeitar-se-á àspenalidadescabíveis. 

 

2.3 A SIMPLES APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, 

“PROPOSTA TÉCNICA” 

e“PROPOSTACOMERCIAL”SERÁCONSIDERADOCOMOEVIDÊNCIADEQUEOPROPONENTE: 

 

a) Examinou criteriosamente todos os termos e anexos deste edital, que os comparou entre si e 

obtevedaMunicipalidadeinformaçõessobrequalquerparteduvidosa,antesdeapresentá-la. 

b) Considerou que os elementos desta licitação lhe permitem a elaboração de uma proposta 

totalmentesatisfatória. 

c) Tem pleno conhecimento, concordância e total submissão a todas as exigências, cláusulas e 

condiçõesdeste edital, bem como de todos os seus anexos, prevalecendo sempre, em caso de 

divergências, odispostono edital. 

d) Responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações constantes da proposta 

edocumentaçãoapresentadas. 

 

2.4. PROCEDIMENTOSADOTADOSNALICITAÇÃOEDISPOSIÇÕESGERAISSOBREADOCU

MENTAÇÃODEHABILITAÇÃO 

 

2.4.1 AsEmpresasinteressadasemparticipardestaLicitaçãodeverãoentregarnoSetordeLicitaçõese

Contratos da Prefeitura Municipal de Cunha, até às 09 horas e 30 minutos do dia 19 de Janeiro 

de 2022,impreterivelmente, três envelopes indevassáveis, devidamente fechados e rubricados em 

seu fecho, contendono envelopen.º 01–DocumentaçãodeHabilitação; no envelopen.º 02-

PropostaTécnicaeno envelopenº 03–PropostaFinanceiraenaparteexternaosseguintesdizeres: 

 

ENVELOPEN.º01-“DOCUMENTAÇÃODEHABILITAÇÃO” 

Concorrência Pública n.º 01/2021  

Processon.º187/2021 

 

 

Envelope“DOCUMENTAÇÃODEHABILITAÇÃO” 
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Objeto: Contratação de Sistema pedagógico estruturado de Ensino. 

Nomedo Proponente: 

 

ENVELOPEN.º02–“PROPOSTATÉCNICA” 

Concorrência Pública n.º01/2021 

Processo Adm n.º187/2021 

Objeto: Contratação de Sistema pedagógico estruturado de Ensino. 

Nomedo Proponente: 

 

ENVELOPENº03 –“PROPOSTAFINANCEIRA” 

Concorrência Pública n.º 01/2021 

Processon.º187/2021 

Envelope“PROPOSTAFINANCEIRA” 

Objeto: Contratação de Sistema pedagógico estruturado de Ensino. 

Nomedo Proponente: 

 

2.4.1.1 Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas emitidas por quaisquer outros 

meios, que nãosejamosprevistosnesteEdital. 

2.4.2. OstrabalhosdaComissãoPermanentedeLicitações,objetivandoaverificaçãodascondiçõesde

participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no horário e local 

estabelecidosnesteEdital. 

2.4.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverãoapresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que estaapresentealguma restrição; 

2.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco)dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogáveis porigual período, a critério desta Prefeitura, para a 

regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamentododébito,eemissãodeeventuaiscertidõesnegativasoupositivascom 

efeitodecertidãonegativa; 

2.4.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no acima implicará na 

decadência do direito àcontratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à Administração convocar 

oslicitantesremanescentes,naordemdeclassificação,paraaassinaturadocontratoourevogaralicitação

. 

2.4.6. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº. 123/2006, os 

licitantes deverão queapresentar a Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte 



MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

visando ao exercício da preferênciaprevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita 

de acordo com o modelo estabelecido no AnexoVIIdesteEdital. 

2.4.7. A Declaração supracitada, quando for o caso, deverá ser apresentada dentro dos 

envelopes “documentosdehabilitação”, juntamentecomosdemaisdocumentosexigidosnesteedital. 

2.4.8. A documentação exigida neste edital poderá ser apresentada em seu original ou cópia 

devidamenteautenticada,desdequeperfeitamentelegível,nostermosdoartigo32 daLeiFederal 

8.666/93. 

2.4.9. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da empresa licitante 

participante. Não 

serãoaceitosprotocolos,guiasdepagamentosouquaisqueroutrasformasdeapresentaçãodedocument

odiferentesdasexigidasnesteedital. 

2.4.10. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 

a licitante forfilial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela próprianatureza,comprovadamente,forem 

emitidossomenteemnomedamatriz. 

2.4.11. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 

desta licitação,execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os 

estabelecimentos, dispostanesteedital. 

2.4.12. SERÃOACEITASCERTIDÕESNOSLIMITESDESUAVALIDADEEQUANDONÃOESPEC

IFICADAQUALQUERVALIDADENACERTIDÃO,ESTASDEVERÃOTERSIDOEXPEDIDASNUMP

RAZONÃOSUPERIORA90(NOVENTA)DIASDADATAPREVISTAPARAAAPRESENTAÇÃODOS

DOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO/PROPOSTA COMERCIAL, EXCETO A CERTIDÃO DE 

FALENCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL OUEXTRAJUDICIAL, QUE EM CASO DE NÃO 

CONSTAR PRAZO DE VALIDADE SERÁ CONSIDERADO VALIDADE DE 

60(SESSENTA)DIASAPARTIR DADATADASUAEXPEDIÇÃO. 

2.4.13. TODOS OS DOCUMENTOS DE “HABILITAÇÃO” DEVERÃO, QUANDO FOR O 

CASO, ESTAR EM PLENAVALIDADENADATAFIXADA 

PARAAAPRESENTAÇÃODOSENVELOPES; 

2.4.14. A licitante que deixar de apresentar ou apresentar quaisquer dos documentos exigidos, 

em desacordocomo edital será consideradaINABILITADA. 

2.4.15-

HavendoconcordânciadetodososlicitantesquantoàsdecisõesdaComissãoPermanentedeLicitações 

tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à interposição de recurso 

poderáocorrer,na seqüência, aabertura dosenvelopesnº2 (proposta técnica); 

2.5. Caso não ocorra à hipótese prevista no item 2.4.15, a Comissão marcará e divulgará, 

oportunamente, 

adataparaaaberturadosenvelopesnº2(propostatécnica),atravésdepublicaçãonoDiárioOficialdoMuni

cípiodeCunha eno sitehttps://www.cunha.sp.gov.br. 

https://www.cunha.sp.gov.br./
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2.7. DaAbertura: 

2.7.1. Asessãode aberturadapresentelicitaçãoestáprevistaparaodia19deJANEIROde2022, às 

09h30min,nasdependênciasdoDepartamentodeLicitaçõeseContratosdestaPrefeituraMunicipaldeC

unha,sito aPraça Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP – CEP 12.530-000; 

 

2.8. DoCredenciamento: 

2.8.1. As proponentes que desejarem participar dos trabalhos da presente licitação através de 

representantesdeverão credenciar, POR PROCURAÇÃO, somente 1 (um) representante legal, 

maior de 18 anos, com poderesespecíficos para, entre outros, renunciar aos recursos relativos a 

qualquer fase da licitação, previsto no artigo109 da Lei Federal nº 8.666/93, com alterações 

introduzidas pelas Leis n.º 8.883/94, 9.032/95 e 9.648/98. Aprocuraçãodeveráserentregueem 

separado,diretamente aComissãoPermanentedeLicitações. 

2.8.2. Paracomprovararepresentaçãolegalouaqualidadedeprepostodalicitante,ocredenciadoentr

egará: 

a) - se procurador, procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar 

a empresa nalicitação em todas as suas fases, a iniciar pela representação dos Envelopes de 

Documentos e da Proposta, etornartodasequaisquerprovidênciaedecisõesreferentesàpresente 

Concorrência,emnomedalicitante; 

b) - se representante legal, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do 

dirigente dalicitante. 

2.8.3. Estes documentos deverão ser apresentados no início dos trabalhos, antes da abertura 

dos envelopes 

deDocumentação,PropostaTécnicaePropostadePreço.Nocasodecópias,asmesmasjádeverãoestar

devidamenteautenticadas. 

2.8.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não inabilitará a 

licitante, masimpediráo representantedesemanifestarederesponderpela mesma. 

2.8.5.Nãoserápermitidaaparticipaçãodeummesmorepresentanteparamaisdeumaempresalicitante. 

2.8.6. Será liminarmente desqualificada a empresa participante desta licitação, que apresentar 

documentaçãoincompleta,rasurada eemendada, semexpressaressalva; 

 

2.9. DasDúvidas: 

2.9.1 As dúvidas porventura existentes com relação a este Edital ou à execução dos serviços ora 

licitados,deverão ser encaminhadas por escrito, à Comissão Permanente de Licitações, 

pessoalmente, no Departamentode Licitações e Contratos desta Prefeitura, situado na Praça Cel. 

João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP – CEP 12.530-000, ouatravés do e-

mail:licitacao@cunha.sp.gov.braté às 16h00min do dia 10 de Janeiro de 2022. A Comissão 

mailto:licitacao@cunha.sp.gov.br
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PermanentedeLicitaçõesencaminharáviae-

mail,atodososproponentes,asreferidasdúvidasesuasrespostas. 

2.10. Dadocumentaçãoexigidaparaoregistrocadastral: 

2.10.1. Poderão participar destaCONCORRÊNCIA PÚBLICAas empresas especializadas no ramo 

do objeto dopresente certame que se cadastrarem até o 3º dia anterior ao recebimento dos 

envelopes de “habilitação” e“propostas”, ou seja, até o dia116/01/2022, e apresentarem toda a 

documentação constante nosartigos 28 a31 da Lei Federal Nº 8.666/93 e demais alterações 

posteriores, quando lhes será expedido o Certificado deRegistroCadastral. 

2.11. Oenvelopen.º01“DOCUMENTAÇÃO”,deveráconternoseuinteriorosdocumentosaseguir: 

2.11.1HabilitaçãoJurídica: 

a) CópiadoCertificadodeRegistroCadastral,emitidopela PrefeituraMunicipaldeCunha–SãoPaulo; 

b) RegistroComercial,nocasodeempresaindividual; 

c) Atoconstitutivo,estatutooucontratosocialemvigor,devidamenteregistrado,emsetratandodesoci

edades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleições de seusadministradoresatuais; 

d) Inscriçãodoatoconstitutivo,nocasodesociedadescivis,acompanhadadeprovadadiretoriaemexer

cício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira funcionando 

no País, e ato doregistro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim oexigir. 

 

2.11.2. RegularidadeFiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedida mediante 

consulta à página daSRFna internet; 

b) Provadeinscriçãonocadastrodecontribuinteestadual,relativoaodomicílioousededolicitante,perti

nenteao ramo deatividadeecompatível comoobjeto licitado; 

c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Prova de Regularidade relativa à 

Seguridade Social(INSS),expedidapelaSecretariadaReceitaFederal,comvalidade 

nadatadaapresentaçãodaproposta,constituída de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa de tributos e contribuições administradaspelaReceita Federalequantoà Dívida Ativa 

daUnião. 

d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria da Fazenda 

do Governo doEstado onde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da 

proposta, constituída porcertidãonegativa ou positivacomefeitodenegativa, detributosestaduais. 

 

e) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria de 



MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

Finanças do Municípioonde estiver sediada a licitante, com validade na data da apresentação da 

proposta, constituída por certidãonegativaou positiva,comefeito denegativa, 

detributosmobiliáriosmunicipais. 

f) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situaçãoregularno cumprimento dosencargossociaisinstituídospor lei. 

g) ProvadeRegularidaderelativaaoCadastroNacionaldeDébitosTrabalhistas–CNDT. 

 

2.11.3. QualificaçãoTécnica: 

a) Atestado (s) de desempenho de atividade pertinente e compatível com o ramo de operação da 

licitante eobjeto desta licitação, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

indicando quantidades,prazoseoutrosdadoscaracterísticosdosfornecimentosrealizados. 

 

2.11.4. QualificaçãoEconômica-Financeira 

a) Balançopatrimoniale demonstrações contábeis do último exercíciosocial,devidamente 

assinado peloContador responsável, já exigido e apresentado na forma de lei, (art. 31, Inciso I, da 

Lei Federal n.º 

8.666/93,comsuasalteraçõesposteriores),quecomprovemaboasituaçãofinanceiradaempresa,vedad

aasuasubstituiçãoporbalancetesoubalançosprovisórios,podendoseratualizadosporíndicesoficiaisqu

andoencerradoshá maisde03 (três)mesesda data daapresentação da proposta. 

a1) A demonstração da boa situação financeira será realizada de forma objetiva, conforme Anexo 

VI 

desteedital,nostermosdoartigo31,incisoI,parágrafo5º,daLeiFederalnº8.666/93,comasalteraçõesintro

duzidas posteriormente, comprovando que a licitante possui, com base no Balanço do último 

exercíciosocial,osseguintesíndicescontábeis: 

 ILG = igual ou superior a 1,00;  

 LC = igual ou superior a 1,00;  

IE = igual ou inferior a 0,50; 

 

I – Tais itens serão calculados como segue:  

 ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)  

 ILC = (AC / PC)  

 IE = (PC + ELP / AT)
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Onde: 

 ILG = Índice de Liquidez Geral; 

 ILC = Índice de Liquidez Corrente; 

 AC = Ativo Circulante; 

 IE = Índice de Endividamento; 

 PC = Passivo Circulante;  

 RLP = Realizável a Longo Prazo  

 ELP = Exigível a Longo Prazo  

 AT = Ativo Total 

 

a2)PoderãoparticipardestalicitaçãosomenteasEmpresasqueapresentaremosÍndicesexigidosnosubit

ema1” 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial (mediante apresentação, do Plano 

de Recuperação jáhomologadopelojuízocompetentee em plenovigor,nos termos 

daSúmula50doTCE),expedidapelodistribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução 

Patrimonial, expedida no domicílio da licitante, comdata não superior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data da expedição até a data de abertura da sessão delicitação; 

c) Declaraçãoformaldainexistênciadefatosupervenienteimpeditivodahabilitação,nostermosdoarti

go32,§2º,daLeiFederalnº8.666/93. 

d) Declaração de situação regular perante o Ministério do trabalho, no que se refere ao 

cumprimento dodisposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (art. 27 - inciso V - 

Lei Federal nº 8.666/93 eDecretoFederal nº4.358/02–Modelo A). 

 

2.11.5. GarantiaparaparticipaçãonaLicitação 

a) Alicitantedeveráapresentarcomprovantedorecolhimentodegarantiadeacordocomoitem3dest

eEdital. 

 

OBS:OsdocumentosexigidosnesteEdital,salvoaquelesemitidospelapróprialicitante,deverãoserapre

sentados em cópias autenticadas, sendo reservado à Comissão Permanente de Licitações o 

direito deexigira apresentação dosoriginais,caso julgue necessário. 
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2.12. DaPropostaTécnica: 

 

2.12.1. O envelope Nº 02 – “PROPOSTA TÉCNICA” deverá conter a descrição do sistema de 

ensino ofertado,amostras completas de todos os materiais, compatíveis com o objeto licitado e de  

 

acordo com as exigências doAnexo I, devendo fornecer, ainda, endereço eletrônico e a senha de 

acesso para o portal conectado à 

Internet,afimdeviabilizarojulgamentoeaclassificaçãodaspropostas,emconformidadecomoscritériose

stabelecidosnesteedital eno Anexo I. 

2.12.2. A proposta técnica deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, conter o 

nome, endereço 

eCNPJdaempresa,estardatilografadaouimpressaporprocessoeletrônico,sememendas,rasuraseentr

elinhas,datadas, rubricadaseassinadasnasrespectivas páginasfinais. 

2.12.3. Aassessoriatécnico-didático-

pedagógicaobrigatoriamentedeveráserrealizadaporprofissionalqualificado. 

2.12.4. Poderá haver a substituição dos profissionais desde que comunicado com antecedência 

a SecretariaMunicipal da Educação e sendo os substitutos possuidores da mesma qualificação ou 

superior dos profissionaissubstituídos. 

2.12.5. A proponente deverá apresentar, ainda, amostras compatíveis com os materiais 

especificados nesteEdital, identificadas como conteúdo integrante do Envelope 2 (PROPOSTA 

TÉCNICA), a fim de que a ComissãoEspecial de Educação possa efetuar a análise do material 

didático, atendendo ao critério de pontuação, pormeioda comparação comas 

especificaçõestécnicasexigidasnoAnexoI. 

2.12.6. As amostras deverão compreender: o material didático do aluno, do professor e os 

materiais de apoio,bemcomo descritivosdosserviçosconstantesno AnexoI. 

2.12.7. As amostras deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitações e Contratos da 

Prefeitura de Cunha,juntamente com os demais envelopes, sendo que material será analisado 

pela Comissão Especial de 

Educaçãodesignadaespecificamenteparaestefim,aqualconsideraránasuaanáliseosseguinteseleme

ntos,pontuadosdeacordocomsuaconformidadeaosparâmetroserequisitospedagógicos,indicadosno

AnexoI,juntamentecomaspropostastécnicaseemitiráLaudoTécnicocomaclassificaçãoepontuaçãoda

srespectivaspropostas. 
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2.12.8. As propostas técnicas e as amostras que não atenderem os requisitos mínimos de 

admissibilidadeespecificadosnoAnexoIserãodesclassificadas,nãopodendoalicitantepassarparaafas

eseguinte. 

 

2.13. DaPropostaFinanceira: 

2.13.1. O envelope nº 3 deverá conter proposta comercial a qual deverá ser redigida de forma 

clara, em línguaportuguesa, com apresentação nítida, sem emendas, rasuras, borrões, entre 

linhas ou observações feitas àmargem, devendo estar datada e assinada na última folha, por 

quem de direito, e rubricada nas demais, emumasó via, contendo: 

2.13.2. NomeeendereçodaLicitante,bemcomoonúmero dapresentelicitação; 

2.13.3. Preçounitário,totalparcialeglobal; 

 

2.13.4. Com os valores expressos em algarismos em moeda corrente nacional e por extenso, 

admitidas até 02(duas)casasdecimais; 

2.13.5. Validadedaproposta,comprazomínimode60(sessenta)diascorridosacontardadatadaapres

entação; 

2.13.6. Nos preços propostos de verão estar incluídas todas as despesas com a execução do 

objeto licitado,como, por exemplo: materiais, impressão, arte, encadernação, embalagem, direitos 

autorais, custo intelectual,mão-de-obra especializada, equipamentos, seguros, encargos sociais e 

trabalhistas, custos e benefícios, taxas 

eimpostos,equaisqueroutrasdespesas,diretaouindiretamenterelacionadascomoobjetodapresentelici

tação. 

2.13.7. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será 

interpretada 

comonãoexistenteoujáincluídanopreço,nãopodendoalicitantepleitearacréscimoapósaentregadaspr

opostas; 

2.13.8. Deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas depreços ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado, sob a pena dedesclassificação; 

2.13.9. Os valores propostos serão de inteira responsabilidade da Licitante, sendo 

que,nahipótesedediscrepânciaentrevaloresunitáriosetotais,prevalecerão osunitários. 

2.13.10. Aspropostasassinadasporprocuraçãodeverãoviracompanhadasdorespectivoinstrume
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nto. 

2.13.11. QualquerpropostaemdesacordocomasexigênciaseespecificaçõesdesteEditalserádescla

ssificada. 

2.13.12. Na Proposta Financeira deverão estar consignados os preços unitários (aluno/ano) e 

totais de cadaitem do objeto licitado, de conformidade com o Anexo II deste Edital – Modelo da 

Proposta de Preço, ficandofixado em R$ 

_________________________________),comopreçoglobalmáximoadmissívelparafinsdejulgament

odaspropostasfinanceirasdesteEdital,atendendo ao disposto no artigo 48,c/c artigo 40, inciso X, da 

Lei Federal nº 8.666/93, com as alteraçõesintroduzidaspela LeiFederalnº9.648/98. 

2.13.13. Do Reajuste: Os preços apresentados terão seus valores fixos em Reais. Esses 

valores, 

inicialmentecontratados,poderãoserreajustados,somenteapósumano,medianteaplicaçãodoÍndiceN

acionaldePreçosao Consumidor - INPC, a contar da data da entrega da proposta, ou na falta 

deste, por outro que o substitua, deacordocoma legislaçãofederal, especialmentea LeiFederal 

nº10.192/01. 

a) O pedido de reajuste deverá ser protocolado, dentro do prazo legal, no Setor de Protocolo 

desta PrefeituraMunicipal, situado no Praça Cel. João Olimpio, 91, Centro – Cunha/SP, e 

instruído com a planilha de cálculos, apartirdo preçoinicial, cujabaseéadatadeapresentação 

daproposta financeira. 

 

2.13.14. Condições de Pagamento: o pagamento será efetuado por entrega de material, 

conforme 

cronogramadeatividadesededesembolso,ematé30(trinta)dias,apósapresentaçãodaNotaFiscal,devi

damenteaprovada pela Secretaria Municipal de Educação, obedecendo-se a cronologia de 

pagamentos conforme 

odispostonoartigo5ºdaLeiFederalnº8.666/93,comasalteraçõesintroduzidaspelaLei 

Federalnº9.648/98. 

2.13.15. DoPrazodeValidadedaProposta:oprazodevalidadedapropostaéde60(sessenta)dias,con

tadosapartir da datadeapresentação dasmesmas. 

2.14. Localeprazodeentrega:Osmateriaisdeverãoserentregues,pontoaponto,acompanhadosdar

espectiva Nota Fiscal/Fatura, devidamente embalados e identificados, conforme quantidade a ser 

requisitadapelaSecretaria Municipal da Educação. 
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2.14.1. As entregas deverão ocorrer, até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados da requisição da 

SecretariaMunicipaldaEducação,bemcomoimplantartodoo sistemadeensinodentro domesmoprazo. 

 

3 –DAGARANTIAPARALICITAR 

3.1. O licitantedeverá prestar garantia para licitar, em qualquer uma das formas previstas no 

artigo56,parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, no valor de 10% 

do valor estimado, correspondente a R$ 57.718,26 (Cinquenta e sete mil, setecentos e 

dezoitoreais e vinte e seis centavos). 

3.1.1. – A comprovação da prestação de garantia de que trata o item 3.1. deverá ocorrer, 

juntamente com oenvelopehabilitação. 

3.2. Caução em seguro-garantia, fiança bancária ou títulos da dívida pública, devendo estes ter 

sido emitido soba forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado peloBanco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério daFazenda; 

3.3. Caso opte pela forma de caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, deverá o 

interessado efetuar orecolhimento da garantia de manutenção de proposta, junto à Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Cunha,atéàs14h00mindo dia18 deJaneiro de 2022. 

3.4. A caução de garantia das propostas das empresas não habilitadas ou desclassificadas será 

devolvida pelaPrefeitura, mediante requerimento das empresas interessadas, no prazo de até 10 

(dez) dias após a entrega dorequerimentono Setor deProtocolo da Prefeitura; 

3.5. A caução de garantia das propostas das empresas classificadas será devolvida pela 

Prefeitura medianterequerimentodasempresasinteressadas, apóshomologaçãodo resultado da 

licitação, no prazode até 10(dez)dias, apósa entregado requerimentoespecífico noSetor 

deProtocolo daPrefeitura. 

 

 

4 – ABERTURADOSENVELOPES“DOCUMENTAÇÃO”E“PROPOSTAS” 

4.1. Nodiaehorárioestabelecidonesteedital,napresençadosmembrosdaComissãoPermanentedeL

icitações e representantes das empresas participantes, serão abertos os 

envelopes“DOCUMENTAÇÃO” eexaminados erubricadososrespectivosconteúdos. 

4.2. Serão liminarmente excluídos os licitantes que não apresentarem os documentos de acordo 

com o exigidoneste Edital e nos seus anexos. Assim também aqueles cujos documentos 
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apresentarem incorreções, rasuras eentrelinhas, sem a devida ressalva, sendo-lhes devolvidos os 

envelopes n.º 02 – “PROPOSTA TÉCNICA” e nº 03 -“PROPOSTAFINANCEIRA”, constandoda 

respectivaata os motivosdainabilitação. 

4.3. Serãorestituídososenvelopes“PROPOSTATÉCNICA”e“PROPOSTAFINANCEIRA”doslicitan

tesinabilitados, desde que os mesmos tenham desistido expressamente da interposição de 

recursos, ou após suadenegação,quando foro caso,devendo constar emata. 

4.4. Sendo oferecidos recursos, relacionados à fase de Habilitação, no ato, ou reservado à 

empresa julgadahabilitada ou inabilitada o direito de recurso, no prazo legal, a Comissão 

Permanente de Licitações suspenderáos trabalhos, retendo os envelopes “PROPOSTA TÉCNICA” 

e “PROPOSTA FINANCEIRA”, devidamente 

rubricadospelospresentes,paravencidaafasedeHabilitação,darprosseguimento,designando-se 

novadata. 

4.5. Não havendo impugnação na fase de Habilitação e havendo desistência expressa do 

oferecimento derecurso, que constará na ata, será dada continuidade aos trabalhos, procedendo-

se a abertura dos envelopesn.º02 –“PROPOSTATÉCNICA”, daslicitanteshabilitadas. 

4.6. Abertos os envelopes de “PROPOSTA TÉCNICA” das licitantes habilitadas, e vistados os 

documentos pelosmembros daComissãode Licitações e licitantes presentes,a sessão 

serásuspensa, para análisee julgamentoda capacitação técnica, retendo-se os envelopes nº 03 – 

“PROPOSTA FINANCEIRA”, devidamente rubricadospelos presentes, para vencida a fase de 

julgamento das propostas técnicas, dar prosseguimento, designando-senovadata. 

4.7. Serão restituídos os envelopes “PROPOSTA FINANCEIRA” dos licitantes julgados 

desqualificados em suacapacitação técnica, desde que os mesmos tenham desistido 

expressamente da interposição de recursos, ouapóssua denegação, quandoforo caso,devendo 

constaremata. 

4.8. Sendo oferecidos recursos, relacionados à fase de julgamento das propostas técnicas, no 

ato, ou reservadoà empresa julgada desqualificada o direito de recurso, no prazo legal, a 

Comissão Permanente de 

Licitaçõessuspenderáostrabalhos,retendoosenvelopes“PROPOSTAFINANCEIRA”,devidamenteru

bricadospelospresentes,paravencidaafasedecapacitaçãotécnica,darprosseguimento,designando-

senovadata. 

4.9. Não havendo impugnação na fase de capacitação técnica e havendo desistência expressa 

do oferecimentoderecurso,queconstaránaata,serádadacontinuidadeaostrabalhos, 
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procedendo-seaaberturadosenvelopesn.º 03–“PROPOSTAFINANCEIRA”, doslicitanteshabilitados. 

4.10. Todososdocumentosdosenvelopes“DOCUMENTAÇÃO”,“PROPOSTATÉCNICA”e“PROP

OSTAFINANCEIRA”serãorubricadospelosrepresentantescredenciadosdasempresasparticipantese

pelosMembrosda Comissão PermanentedeLicitações; 

4.11. Das reuniões para abertura e julgamento das propostas serão lavradas atas 

circunstanciadas, 

assinadaspelosrepresentantesdasempresasparticipantesepelosmembrosdaComissãoPermanente

deLicitações; 

4.12. FicafacultadoàComissãoPermanentedeLicitações,ouautoridadesuperior,emqualquerfaseda

licitação, promover diligências, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, ou 

ainda, pedir 

oparecerdeoutrosórgãos,pessoas,daAdministraçãoounão.Comprovadaaexistênciadequalquerirreg

ularidadea Empresaserá automaticamenteexcluídado certame; 

4.13. Osrepresentantesdasempresaslicitantestomarãociênciadocertameedocompetenteatodeadj

udicaçãoehomologaçãoatravésdepublicação pelo DiárioOficial doMunicípio; 

4.14. Os atos públicos poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém, só terão direito 

de 

usardapalavra,arubricardocumentos,aconsignarrecursoseafirmarata,osrepresentantesdevidamente

credenciadospelasproponentes. 

 

5 –DOJULGAMENTODASPROPOSTAS 

5.1. Apresentelicitaçãoéconstituídapelotipo“TécnicaePreço”,cujaspropostasserãojulgadasdeco

nformidadecomositens6,7, 8e subitens. 

 

6 -DOJULGAMENTODASPROPOSTASTÉCNICAS 

6.1. Procedendo-se a abertura do ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA, será suspensa a 

sessão para que aComissão Especialmente Designada proceda a análise e o julgamento das 

mesmas, num prazo máximo de 05(cinco)diasúteis. 

6.1.1. O julgamento das propostas técnicas será feito em consonância aos critérios estipulados 

no presenteedital e em seu Anexo I, levando-se em consideração, não isoladamente, mas, em 

conjunto, todos os fatoresque venham a contribuir para a escolha da proposta mais vantajosa 
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decorrente da análise das propostastécnicasedasamostras. 

6.2. As amostras e as propostas técnicas serão analisadas em conformidade aos critérios 

especificados noAnexoIdesteEdital,desclassificando-

seaquelasquenãoatenderemaosrequisitosdeadmissibilidademínimos. 

6.3. OcritériodejulgamentoseráolegalmenteprevistoparalicitaçõesdotipoTÉCNICAEPREÇO(incis

oIII,do§1º,doartigo45,daLei8.666/93). 

 

6.4. Após a análise das amostras e das propostas técnicas a Comissão especialmente 

designada emitirá laudo,atestandoaquelasclassificadasea pontuação aferida. 

6.5. O resultado do exame das propostas técnicas será comunicado às proponentes através de 

publicação noDiárioOficial do Município deCunha. 

6.6. ApontuaçãotécnicalevaráemconsideraçãoositensestabelecidosnoAnexoI. 

6.7. ANotaTécnicadaProposta(NTP)seráobtidapelaaplicaçãodaseguinteexpressãomatemática: 

NTP:POL 
MPA 

 

Onde:  

NTP = Nota Técnica da Proposta  
POL = Pontos Obtidos pela Licitante 
MPA = Maior Pontuação Alcançada 
 

6.8. Serão automaticamente desclassificadas as propostas técnicas que apresentarem 

pontuação inferior a 70%(setenta)porcentoda Pontuação Máxima,queéde 4.030 

(quatromiletrinta)pontos. 

 

7 – DOPROCESSAMENTODAFASEDEJULGAMENTODASPROPOSTASDEPREÇOS 

 

7.1. Na data fixada para a sessão de abertura dos Envelopes nº 03 a Comissão devolverá, 

mediante recibo, à proponente desclassificada na fase anterior, o respectivo Envelope nº 03, 

fechado e inviolado. Caso 

aproponentedesclassificadanãosefizerrepresentarnesteato,oEnvelopenº03serádevolvido,atravésd

osmeiosconvencionais, apósa homologação da licitação. 

7.2. Proceder-se-á, então, à abertura dos Envelopes nº 03 das proponentes classificadas, 
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verificando-se oatendimento aos requisitosespecificados noedital. As propostas serão 

rubricadaspela Comissãoe pelosrepresentantesdasproponentespresentesqueassimo desejarem. 

7.3. Serão desclassificadas as propostas de preços que contiverem descontos ou execução 

condicionada aprazos, vantagens de qualquer natureza aqui não previstas, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundoperdido, que apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento e também não serãoaceitaspropostascompreços devalorzero, 

irrisóriosoumanifestamenteinexequíveisouexcessivos. 

7.4. Nas propostas de preços, em havendo discrepância entre o valor numeral e o por extenso, 

do Preço Total,prevaleceráo valor por extenso, para finsdeadoção. 

7.5. A classificação das propostas de preços far-se-á mediante a obtenção da Nota da Proposta 

de Preços (NPP)queserá calculada deacordocoma aplicação daseguintefórmula: 

 

NPP=MPP 

PPL 

 

Onde: 

NPP=NotadaPropostadePreços 

MPP=MenorPreçoProposto 

PPL=PreçoPropostopelaLicitante 

 

7.5.1. Obs.:AnotaNPPserácalculadacomduascasasdecimais,desprezandoseasdemais. 

7.6. O resultado do exame das propostas será comunicado às proponentes através de 

publicação no DiárioOficialdo MunicípiodeCunha eno sitehttps://www.cunha.sp.gov.br. 

8 –DOJULGAMENTOFINALDASPROPOSTAS 

 

8.1. Será julgada a propostamais vantajosaàquela que, cumprindo o exigido no Edital, 

apresentar aMaiorNota Final (NF), através da média ponderada entre a Nota Técnica da Proposta 

(NTP) e a Nota da Proposta dePreços(NPP), calculada pela seguintefórmula: 

 

(7 x NTP) + (3 x NPP)NF=  10 

Onde: 

NF=NotaFinal 

https://www.cunha.sp.gov.br./
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NTP=NotaTécnicadaProposta 

NPP=NotadaPropostadePreços 

 

8.1.1. Obs.:AnotaNFserácalculadacomduascasasdecimais,desprezando-seasdemais. 

8.2. Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, após a obtenção da média 

ponderada das 

notascorrespondentesàpropostatécnicaedepreçodecadaumadasempresas,odesempateseráefetua

dodeConformidadecomo§2º,doartigo45,daLei8.666/93,realizandoaComissãodeLicitaçõessorteioen

treessas,obedecidoaodispostono§2º,doartigo3º,domesmodiplomalegal,ematopreviamentedesigna

do,sendofacultada a presença derepresentantes. 

8.3. Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as 

ocorrências sendo, aofinal, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e 

pelos representantes devidamentecredenciados. 

8.4. AscomunicaçõesreferentesaestecertameserãopublicadasnoDiárioOficialdoMunicípiodeCunh

a. 

 

 

8.5. OsrecursoscontraosatosdehabilitaçãooudejulgamentodestalicitaçãodeverãoserdirigidosaoPr

esidentedaComissãoPermanentedeLicitações,protocolizadosdiretamentenoSetordeLicitaçõeseCon

tratosdaPrefeituraMunicipaldeCunha,sitoàPraça Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP – CEP 

12.530-000. 

8.6. Admitem-serecursosporintermédiodee-

maillicitacao@cunha.sp.gov.br,ficandoavalidadedoprocedimento condicionada à protocolização do 

original no Setor de Licitações e Contratos no prazo de 48horasde seu envio. 

8.7. EsgotadooprazoprevistoparaaapresentaçãoderecursoscontraosjulgamentosdaComissãoPe

rmanente de Licitações ou, se apresentados, após sua apreciação, o processo será encaminhado 

ao Sr.Prefeitopara decidir sobreos recursos, homologação eadjudicação. 

8.8. A Prefeitura Municipal convocará o vencedor da presente licitação para, no prazo de 

CINCO DIAS 

ÚTEIScontadosapartirdaentregadaintimação,assinarocontrato,cujaminutaéparteintegrantedesteEdi

tal. 

8.9. Arecusadavencedoraemassinarocontratodentrodoprazode5(cinco)diasdaconvocação,caract

mailto:licitacao@cunha.sp.gov.br,
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erizará o descumprimento da obrigação assumida, ficando sujeita à multa de 20 % (vinte por 

cento) 

dovalorestimadodocontrato,alémdaspenalidadesreferidasemLei,podendoaAdministraçãonessacirc

unstânciaconvocarasLicitantesremanescentes,naordemdeclassificação,parafazê-

lonaformadodispostono §2º do art. 64da L ei Federal Nº8.666/93. 

 

9 -DAADJUDICAÇÃOEHOMOLOGAÇÃO 

 

9.1. A Comissão Permanente de Licitações, procedido ao julgamento, encaminhará o processo 

completo, com aclassificaçãodasempresas, o 

senhorPrefeitoMunicipal,aquemcaberádeterminaraadjudicaçãoehomologação,convocando o 

vencedor paraassinatura do contrato. 

9.2. A Prefeitura reserva-se o direito, na forma da Lei, de, em qualquer etapa do procedimento 

licitatório até 

aassinaturadocontrato,adotarasmedidasquejulgaroportunaseconvenientes,nostermosdo§3ºdoartig

o43da LeiFederalnº8.666/93. 

 

10 -DAGARANTIA 

 

10.1. A empresa vencedora da presente licitação, no ato da assinatura do contrato, deverá 

recolher cauçãocontratual no valor equivalente a 3 % (três por cento) do valor do contrato, nos 

termos do artigo 56, da LeiFederalnº8.666/93, comasalteraçõesintroduzidaspela LeiFederal 

nº8.883/94(item11.1.1.). 

 

 

 

11 – DACONTRATAÇÃO 

 

11.1. Quando convocada a subscrever ocontrato, ou instrumento equivalente,a adjudicatária 

deverá fazê-lono prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, 

sob a pena de decair dodireito à contratação, sujeitando-se às sanções previstas no artigo 87 da 

Lei Federal nº 8.666/93, adotando asseguintesprovidências: 
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11.1.1. Recolher caução contratual no valor de 3% (três por cento) do valor do contrato, nos 

termos do artigo56daLeiFederalnº8.666/93,comasalteraçõesintroduzidaspela 

LeiFederalnº8.883/94(item10). 

11.1.2. ApresentarprovaderegularidadejuntoàSeguridadeSocial(INSS)eaoFundodeGarantiaporTe

mpode Serviço, com prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargossociais instituídos por lei. No caso das certidões apresentadas na fase de 

habilitação, estarem, na data daassinaturado contrato, comprazo expirado. 

11.1.3. Apresentarprovaderegistrodo Ambiente 

DigitaldeAprendizagemnainternet,emórgãocompetente, sendo que se o registro não estiver em 

nome da licitante, deverá ser apresentado documentoautorizandoa comercialização do mesmo. 

11.2. Naeventualimpossibilidadedacontrataçãodaprimeiraclassificadanocertame,serãoasdemais,

sucessivamente,convocadaspelaordemdeclassificaçãoparaassinaturadocontrato,emigualdadedeco

ndiçõescoma proposta da primeira classificada. 

11.3. AlicitantevencedoradocertamedeveráapresentaraprovaderegularidadecomoINSSeFGTS,d

urantea vigência do Contrato, sempre que for solicitada, com prazo de validade em vigor, 

demonstrando situaçãoregular,como condiçãopara liberação deseuscréditos. 

11.4. Ficará fazendo parte integrante do Contrato, o presente Edital e as especificações 

constantes de seusanexos,a proposta FinanceiradaempresaContratada. 

11.5. O descumprimento dos prazos, cláusulas e especificações técnicas, ensejará a aplicação 

das penalidadesprevistasnesteEdital. 

11.6. A Prefeitura não assumirá qualquer responsabilidade pelo pagamento de tributos e outros 

encargos quesejam de competência da Contratada,nem se obrigaráa fazer-lhe restituições ou 

reembolsos de valoresprincipaiseacessóriosqueestadispensar comessespagamentos. 

 

12 -DOPRAZODEVIGÊNCIA 

12.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses. A contagem do prazo será 

iniciada a partir daassinatura do contrato e emissão da respectiva ordem de início dos serviços 

descritos no objeto do presenteEdital. 

12.2. Da prorrogação: O prazo de vigência do contrato poderá ter a sua duração prorrogada, 

por iguais esucessivos períodos, até completar os 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57,  

 

Inciso II, da Lei Federal nº8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente, de comum 
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acordo entre as partes ou a critério daadministraçãoepor interesseeconveniênciadesta. 

 

13 -DOADITAMENTO 

 

13.1. O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressõesque se fizerem necessários nos serviços, até 25% (vintee cinco por cento) do valor 

inicial atualizado 

docontrato(art.65,§1º,LeiFederalnº8.666/93,comasalteraçõesintroduzidaspelasLeisn.º8.883/94,9.0

32/95,9.648/98e9.854/99); 

13.2. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite acima estabelecido, facultada a supressão 

além do limite 

neleestabelecido,medianteacordoentreoscontratantes,conformeprevistonaLeiFederaln.º9.648/98. 

 

14 – RECEBIMENTODOOBJETO. 

14.1. A Administração designará servidor para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, 

o qual deverárecebero objeto: 

14.1.1 Provisoriamente, vistoriado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

assinado pelaspartes,ematé5 (cinco)diascontadosda comunicaçãoda contratada; 

14.1.2. Definitivamente, 15 (quinze) dias após o recebimento provisório, por servidor ou comissão 

designadapela autoridade competente, mediante comunicação à contratada, após o decurso do 

prazo de observações ouvistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 

observando o disposto no artigo 69, daLeiFederal nº8.666/93ealterações. 

 

15 – DOSRECURSOSORÇAMENTÁRIOS 

15.1. As despesas decorrentes do Contrato correrão por conta de recursos constantes do 

orçamento, pela classificação orçamentária abaixo relacionada, e a consignada em 

orçamentosfuturos,sefor necessário: 

57 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 510  

58 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 512  

59 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.32.00.00.00.00 510  

86 04.02 12.361.0005 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 542  

93 04.03 12.365.0005 2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 508  
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97 04.04 12.367.0005 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 518 

 

 

 

 

16 – DOSIMPEDIMENTOS 

 

16.1. Será vedadaaparticipaçãoda(s)empresa(s)nestalicitaçãoquando: 

16.1.1. For(m)declarada(s)inidônea(s)porAtodoPoderPúblico; 

16.1.2. Estiver(m)sobprocessodefalência ouconcordata; 

16.1.3. For(m)impedida(s)detransacionarcomaAdministraçãoPúblicaouqualquerdeseusórgãosde

scentralizados; 

16.1.4. Estiver(m)sobaforma deconsórcio; 

16.1.5.Constar(m)noseuquadroalgumdirigente,servidorouresponsáveltécnicovinculadoaestaPrefeit

uraMunicipaldeCunha. 

 

17 – DASPENALIDADES 

17.1. À Licitante vencedora que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, 

conforme o caso seráaplicadoàsseguintespenalidades: 

17.1.1. Advertência - pelo descumprimento das obrigações assumidas e o não atendimento das 

determinaçõesdorepresentantedaContratantepararegularizaçãodasfaltas,irregularidadesoudefeitos

observados,garantidoa defesa prévia. 

17.1.2. Multa -naformaprevistanoitem17esubitensdesteEdital. 

17.1.3. RescisãodeContrato–naformaprevistanoitem18esubitensdesteEdital. 

17.1.4. Suspensão temporária – do direito de licitar e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal deCunha,peloperíodode 2(dois) anos,nocasode faltas e 

inexecuçãototalouparcialdocontrato, queimporteemprejuízo ao serviço público. 

17.1.5. Declaraçãodeinidoneidade–

paralicitaroucontratarcomaAdministraçãoPública,enquantoperdurarem os motivos determinantes 

das penalidades aqui previstas ou até que seja promovida a reabilitaçãoperante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida quando o contratado ressarcir 

aAdministraçãoosprejuízosresultantesedepoisdedecorridoo prazo da sançãoaplicada. 
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18 – DASMULTAS 

18.1. A aplicação da pena de multa não constitui impedimento para a rescisão unilateral do 

contrato pelaAdministração, nem para a aplicação de outras sanções administrativas, assegurada 

à Contratada prévia eampladefesa. 

18.2. Uma vez aplicada a multa, após regular tramitação de processo administrativo, será 

descontada dospagamentos devidos o quanto baste, ou, se for o caso cobrado da garantia, 

conforme estipulado no § 1º do art.87 da Lei Federal nº 8.666/93. Se a multa aplicada alcançar 

valor superior ao da garantia, além da perda desta,será descontada dos pagamentos 

 

 eventualmente devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobradajudicialmente. 

18.3. O presente Edital e o instrumento de contrato preveem as seguintes multas a que ficam 

sujeitos oslicitantes econtratados: 

18.3.1. 10%(dezporcento)dovalordocontrato: 

I – no caso de recusa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora, sem 

prejuízo dasmedidasepenalidadesprevistasnosartigos87e88daLei 

Federalnº8.666/93,comalteraçõesposteriores; 

II –pelainexecuçãototalouparcialdaobrigaçãoobjetodopresentecontrato. 

III – nocasoderescisãodocontratoporatoimputávelàcontratada. 

IV – pelo fornecimento do objeto em desacordo com as especificações constantes do contrato, 

ou em níveis dequalidade inferior ao especificado no presente ajuste, sem prejuízo da substituição 

do objeto e demais sançõesaplicáveis. 

18.3.2. 1%(umporcento)dovalordocontrato: 

I - por dia de atraso, no início da execução, a contar da data prevista para este fim, até o 15º 

(décimo quinto)diadeatraso, apósseráconsiderado inexecução totaldo contrato. 

II – pelo descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição da mercadoria 

entregue emdesacordo com as especificações constantes do objeto, ou para substituição da Nota 

Fiscal/Fatura emitida comfalhas,acarretará aaplicaçãodemulta diária de1%(umpor cento)do valor 

docontrato. 

18.3.3. 3%(trêsporcento)do valordocontratopelodescumprimentodequaisquercláusulasdocontrato. 

18.4. Verificada a prática da infração serácomunicada por escrito à Contratada, que 

apresentará, se for do seuinteresse,esclarecimentosnoprazode05(cinco)dias,efetivando-seapós,se 
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forocaso,aaplicaçãodamulta. 

 

19 – DARESCISÃO 

19.1. O contrato será rescindido automaticamente, de pleno direito, independentemente de 

procedimentojudicial e do pagamento de indenização, nos casos de falência, insolvência civil, 

concordata, liquidação 

judicialouextrajudicial,óbitodocontratadooudequalqueroutrofatoimpeditivodacontinuidadedasuaexe

cução. 

19.2. A inexecução total ou parcial do Contrato, ensejará   a sua rescisão, nos casos 

enumerados no artigo 78,no modo previsto pelo artigo 79, com as conseqüências estabelecidas 

no artigo 80, todos da Lei Federal nº8.666/93,comasalteraçõesintroduzidasposteriormente. 

19.3. Não será admitida a subcontratação total do objeto contratado, a associação com outrem, 

a cessão outransferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, conforme 

artigo 78, inciso VI da LeiFederalnº8.666/93, comasalteraçõesintroduzidasposteriormente. 

 

20 – DOSRECURSOSADMINISTRATIVOS 

20.1. DosatospraticadospelaAdministraçãonocursodapresentelicitação,caberárecursoconformepr

ocedimentoprevistono art.109eparágrafosda Lei8.666/93, esuasalteraçõesposteriores. 

20.2. A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do artigo 109, da Lei 

Federal nº8.666/93, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Municipio, salvo para 

os casos previstos nasalíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes, no ato em que foi 

adotada a decisão, quando poderáserfeita por comunicação direta aosinteressadoselavrada 

emata. 

 

21 – DASDISPOSIÇÕESGERAIS 

 

21.1. Não serão aceitas impugnações, recursos, propostas ou quaisquer outros documentos 

enviados por viapostalou por fac-símile, ressalvado oitem2.1.6. 

21.1.1. Qualquer pedido deimpugnação ou interposição de recursos deverá ser protocolado no 

Setor deProtocolodestaPrefeitura,situadonaPraça Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP – CEP 

12.530-000,nohoráriocompreendidoentre09h00min às11h00minedas13h00min 

às17h00minhoras,deSegundaàSexta-feira. 
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21.2. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender a quaisquer das exigências 

e condiçõesprevistasnesteEdital. 

21.3. Aadministraçãoreserva-

senodireitodeaceitarourecusarqualquerproposta,podendo,inclusive,revogar a presente licitação, 

excluída a possibilidade de indenização, ainda que a título de reembolso 

pordespesasefetuadasvisando a participaçãodo certame. 

21.4. Aoreceberemcópia desteEditaleseusanexos,osinteressadosdeverãoregistrar 

endereçoparaqualquercorrespondência. 

21.5. Os interessados devem ter pleno conhecimento dos elementos deste Edital e seus 

anexos, bem como 

detodasascondiçõesgerais,nãopodendoinvocarnenhumdesconhecimentoquantoaosmesmos,como

elementoimpeditivodaformulação desuaspropostasou doperfeitocumprimento docontrato. 

21.6. Caberá o SenhorPrefeitoMunicipaladjudicarehomologarapresentelicitação. 

21.7. A Administração Municipal poderá desqualificar quaisquer dos concorrentes, inclusive a 

vencedora 

docertame,sefornotificadofatoquelhedesaboneoudesacrediteaidoneidadetécnica,financeiraouadmi

nistrativasemquelheassista, nestecaso,direitodeindenizaçãoou ressarcimento. 

21.8. Os casos omissos, não previstos neste Edital, serão decididos pela Senhor Prefeito 

Municipal, ouvidos osórgãostécnicoseespecializadosda Prefeitura. 

 

21.9. Após a abertura das propostas não serão aceitos documentos, nem pedidos de 

retificação e alteração daproposta. 

 

22 – DOREGIMEJURÍDICO 

22.1. OPresenteEditaléregidopelasnormasdeLicitação,LeiFederalnº8.666/93. 

 

23 – DOFORO 

23.1. AsquestõesdecorrentesdaexecuçãodesteInstrumento,quenãopossamserdirimidasadminist

rativamente, serãoprocessadas e julgadas no Foro da Comarcade Cunha-SP, com exclusão 

dequalquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, 

alínea “d” daConstituiçãoFederal. 
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24 – DOARQUIVODO EDITAL 

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Licitações e Contratos, na 

Praça Cel. João Olímpio, nº 91, Centro – Cunha/SP, das 09h00min às 11h00min e das 13h00min 

às 16h00min. Otelefonepara maioresinformações:(12)3111-2302. 

 

E PARA QUE NINGUÉMALEGUEIGNORÂNCIA, ÉEXPEDIDOO PRESENTE EDITAL, QUEÉ 

PUBLICADO NAIMPRENSA OFICIAL, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO 

E NO LOCAL, NO SITE OFICIAL 

DAPREFEITURAMUNICIPAL,POREXTRATOE,INCLUSIVE,AFIXADONOQUADRODEAVISOSD

OPAÇOMUNICIPAL. 

 

 

PREFEITURAMUNICIPALDECUNHA 

Em,01de Dezembro de2021. 

 

 

Tânia Valéria de Toledo Gomes 
Secretária Municipal de Educação 
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ANEXOI-TERMODEREFERÊNCIA 

 

TERMODEREFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

 

O 

objetodopresentetermodereferênciaéacontrataçãodesistemapedagógicoestruturadodeensinoparaal

unoseprofessoresdaRedeMunicipaldeEducaçãocompreendendo 

aEducaçãoInfantileEnsinoFundamentaI,composto de: 

• LivrosdidáticosparaalunoseprofessoresdoEnsinoFundamental; 

• Ambientedigitaldeaprendizagemparaalunoseprofessores; 

• Formaçãocontinuadaecapacitaçãodedocentesegestores; 

• Avaliaçãodeaprendizagemparaalunos; 

• Avaliaçãoinstitucionalparaagestãomunicipal. 

 

2. FINALIDADE: 

As exigências presentes no mundo contemporâneo denunciam a necessidade da escola 

estarpreparada para lidar com elas, nesse sentido, cabe a instituição educativa, a função de 

transmissão deconhecimentosdeformaassociada à realidade.Destaforma,faz-senecessário o 

aprimoramentodenovasformas didáticasemetodológicasdepromoção 

doprocessodeensinoeaprendizagematravésdaaquisiçãodeumsistemapedagógicodeensino,quetemporfi

nalidadeapoiaresustentaroprojetoeducacionalaser utilizadopelos professores e alunos da 

educação infantil, ensino fundamentalI, e que sejam compostos de material didático, para 

docentes e discentes, estruturado eintegrado por disciplinas que se apresentem com base nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais edemais referenciais normatizados pelo MEC, um portal com 

conteúdo educacional, que 

articuleinformaçõeseatividadesjuntamentecomomaterialdidáticoequedêsuporteparaapesquisa, 

produçãoeformação de docentesediscentes. O sistema também deve 

apresentarumapropostadeassessoriapedagógicade 

implantaçãoeformaçãocontinuadadocorpodocente,equipestécnicaegestoresdaeducaçãomunicipal 
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de 

Cunha,bemcomoferramentasparaacompanharosresultadoseducacionaisdomunicípioeoprocessode

aprendizagemdosalunos. 

3. JUSTIFICATIVA: 

 

AequipetécnicadaSecretariaMunicipaldeEducaçãodesteMunicípiodeCunhadefiniu alguns critérios 

observando as convicções políticas pedagógicas do Município, a seremadotados na rede  

 

pública, com o objetivo de disponibilizar o que há de melhor no mercado e maisadequado à 

realidadeeducacional atual. 

Para essa realidade, temos claro um conceito de educação que queremos construir, e 

queresumimosdaseguinteforma: Ensinarécompartilhar,confrontar,debaterideiase medianteestas 

atividades, professores, alunos e comunidade transcende seus conhecimentos adquiridos,gerando 

novasestruturasmentais. 

Compreendemos que o processo de formação humana não deve ser algo desvinculado dos 

acontecimentos que permeiam a sociedade, dado que o ato educativo deve, necessariamente, 

contribuir para que se desenvolvam seres humanos sensíveis, críticos, autônomos e capazes de 

lidar com as demandas e exigências desta mesma sociedade. Por esse motivo, defendemos a 

importância de a instituição educativa oportunizar espaços de aprendizagem, onde o conteúdo 

seja trabalhado de maneira viva, interativa, dinâmica, sendo possível dimensioná-lo sobre 

diferentes perspectivas, oportunizando ao educando, condições de olhar a realidade com o intuito 

de compreendê- la, desenvolvendo o senso de percepção sobre os fatos, a prática do 

questionamento e da dúvida, e o desejo de saber mais e melhor, condições necessárias no 

processo de aprimoramento da competência crítica. Outrossim, acreditamos que uma das 

competências básicas inerentes ao trabalho docente é a de decidir sobre a qualidade e a 

quantidade de conhecimentos, ideias, conceitos e princípios a serem explorados nas atividades 

curriculares, estabelecendo uma relação intrínseca com a realidade social a qual esteja inserida e 

tornando o ensino contextualizado. Nossos profissionais se encontram empenhados em investir 

na educação, almejando melhorias na qualidade do ensino destinado aos alunos que estão desde 

o Maternal II até os alunos que se encontram no último ano do Ensino Fundamental I. Dentro 

desta perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação deseja continuar oferecendo aos alunos e 

professores um universo de possibilidades de ampliação didática dos assuntos com outras 
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informações e dados correlatos por meio de material didático, para docentes e discentes; um 

ambiente digital com conteúdo educacional, que articule informações e atividades juntamente com 

o material didático e que dê suporte para a pesquisa, produção eformação de docentes e 

discentes; uma proposta de assessoria pedagógica de implantação e formação continuada do 

corpo docente, equipes técnica e gestores da educação municipal; ferramentas para acompanhar 

os resultados educacionais do município e o processo de aprendizagem dos alunos. Sendo assim, 

pretendemos que a comunidade escolar forme parceria com um sistema pedagógico estruturado 

de ensino, que ofereça ferramentas educacionais inovadoras, pois assim será propiciada a 

concretização dos objetivos educacionais desta municipalidade. Esse conjunto de elementos do 

sistema pedagógico deverá, de maneira integrada, acompanhar as mudanças educacionais, 

incentivando a comunidade educativa, subsidiando-a com planos de estudos consistentes e 

qualificados para o alcance do aperfeiçoamento da mediação pedagógica, e, consequentemente, 

 

 de melhores resultados de aprendizagens para o aluno. Os materiais também deverão estar 

fundamentados nos documentos legais exigidos pelo MEC, tais como (LDBEN – 9394/96) Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais. Além disso, 

para contribuir com o processo de inclusão na escola, o sistema pedagógico a ser adotado deverá 

disponibilizar materiais didáticos para alunos portadores de necessidades especiais (visuais), 

oferecendo, para tanto, materiais ampliados (A3) e em Braille, se necessário. Os materiais 

didáticos devem privilegiar a articulação entre os conteúdos e estarem organizados por eixos e 

âmbitos de ensino para a Educação Infantil. Para os alunos do Ensino Fundamental, o sistema 

pedagógico deverá propor em seus recursos didáticos, situações pedagógicas que envolvam a 

pesquisa de diferentes naturezas, oficinas, trabalhos em grupo, debates, estudos dirigidos, 

demonstrações em laboratório, estudo de textos, entrevistas, visitas, observações, etc. Tais 

estratégias deverão favorecer o desenvolvimento de diferentes competências e estilos de pensar, 

assim como estabelecer a noção de participação, em que o aluno é o sujeito do seu próprio 

processo de conhecimento, saindo de um estado de passividade para atuar como protagonista 

consciente na natureza e na tecnologia que o rodeiam. 

Salienta-se que as situações de aprendizagem deverão promover o uso das diversas linguagens, 

e, com o intuito de envolver ainda mais os alunos no processo educativo, os materiais didáticos 

deverão atentar-se ao projeto gráfico, apresentando uma diagramação e programação visual de 

alta qualidade de resolução, sempre adequadas às metodologias propostas, às necessidades de 
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aprendizagem e ao nível de escolaridade. Por último, os materiais também deverão conter 

materiais de apoio, com vistas a enriquecer as situações de ensino. Quanto à inserção de 

tecnologias educativas no cotidiano escolar, o sistema pedagógico deverá disponibilizar um 

ambiente digital de aprendizagem composto por um conjunto de tecnologias e recursos que 

permitem potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado do aluno, de acordo com 

as necessidades e o ritmo de cada um. Que contemple conteúdos didáticos, os quais abrangem 

todas as etapas e níveis de ensino, permitindo a análise das progressões relacionadas ao ensino 

e a aprendizagem dos conteúdos de cada eixo ou área do conhecimento. Pretende-se, ainda, que 

seja realizada uma formação continuada, como fonte de conhecimento para toda a equipe de 

profissionais da rede de ensino. Por isso, a assessoria deverá levar docentes e gestores a 

participarem de cursos e palestras, que objetivem apresentar o funcionamento e a estrutura do 

sistema pedagógico, assim como, de cursos que favoreçam a reflexão sobre temas educacionais 

que estão em destaque. Além dos encontros presenciais, também deverão ser disponibilizados 

atendimentos personalizados por telefone, email e web conferência, garantindo a funcionalidade 

do sistema. Para auxiliar nas necessidades administrativas do Município, o sistema pedagógico 

também deverá disponibilizar uma ferramenta que permita traçar o perfil da qualidade de ensino, 

apontando as suas forças e as suas fragilidades. Essa ferramenta é necessária porque pode 

 

 informar sobre a qualidade da educação pública no município. Só que para isso, deve ser capaz 

de produzir informações, tendo por base os indicadores oficiais que medem a qualidade de ensino 

nas escolas do Brasil, tais como IDEB, Prova Brasil, Taxas de Aprovação, Reprovação e 

Abandono. Desta forma, será possível verificar quais as potencialidades e fragilidades do ensino, 

tornando possível aplicar de forma mais eficaz os investimentos na educação pública. Por fim, 

objetivando analisar o aprendizado dos alunos e verificar os resultados entre as diferentes etapas 

em que o ensino é organizado, o sistema pedagógico deve disponibilizar uma ferramenta na área 

de avaliação educacional. Essa avaliação deve ser aplicada anualmente, e deverá coletar e 

sistematizar informações sobre o desempenho dos alunos do 3ºano do ensino fundamental, nos 

anos em que ocorre a aplicação oficial do SAEB (anos ímpares) e para os alunos do 4ºano do 

ensino fundamental, nos demais anos (pares), verificando o nivel de proficiência de cada aluno, 

por meio de testes e questionários contextuais nos seguintes componentes curriculares: Língua 

Portuguesa, com enfoque em leitura; Matemática, com ênfase na resolução de problemas; e 

Ciências, com foco nos fenômenos naturais e tecnologia. Com tal ferramenta, as ações 
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educacionais serão mais bem direcionadas, o que irá fundamentar uma gestão mais eficaz, 

contribuindo assim com a qualidade de ensino. 

 Acreditamos que a escolha de um Sistema Estruturado de Ensino deve estar em consonância 

com os valores e com as políticas públicas de educação básica deste Município na medida em 

que suas propostas pedagógicas revelam acreditar que a transformação da vida da aula e a vida 

da escola dependem da possibilidade de se vivenciar práticas sociais que induzam a 

solidariedade, a colaboração, a experimentação compartilhada, assim como a outro tipo de 

relação com o conhecimento e a cultura, estimulando a busca, a iniciativa e a criação. Diante do 

exposto acima, reafirma-se o desejo da equipe pedagógica da rede municipal de ensino, no 

sentido de que nossa comunidade escolar forme parceria com um sistema pedagógico que 

forneça para alunos e professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, ferramentas 

pedagógicas inovadoras, com as características descritas anteriormente. Isso tudo para que esses 

mesmos alunos e professores possam usufruir de instrumentos, que farão a diferença na 

construção do processo de ensino e aprendizagem de maior qualidade. 

 

4. ESPECIFICAÇÕESDOOBJETO(QuantitativoseEspecificaçõesMínimas): 

4.1 FORNECIMENTO 

 A implantação do sistema pedagógico de ensino dar-se-á de 

formagradativa,conformeabaixo ou conforme pedido da secretaria de educação: 

 

 

 

Anoletivode2022: 

MaternalI (2anos):67alunos 

MaternalII (3anos):113alunos 

Pré I (4anos):141alunos 

Pré II (5anos):178alunos 

1º Ano do Ensino Fundamental: 163 alunos 

 

Anoletivode2023: 

MaternalI (2anos):67alunos 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaternalII (3anos):113alunos 

Pré I (4anos):141alunos 

Pré II (5anos):178alunos 

1º Ano do Ensino Fundamental: 163 alunos 

2º Ano do Ensino Fundamental: 125 alunos 

3º Ano do Ensino Fundamental: 146 alunos 

4º Ano do Ensino Fundamental: 185 alunos 

5º Ano do Ensino Fundamental: 187 alunos 

 

Anoletivode2024: 

MaternalI (2anos):67alunos 

MaternalII (3anos):113alunos 

Pré I (4anos):141alunos 

Pré II (5anos):178alunos 

1º Ano do Ensino Fundamental: 163 alunos 

2º Ano do Ensino Fundamental: 125 alunos 

3º Ano do Ensino Fundamental: 146 alunos 

4º Ano do Ensino Fundamental: 185 alunos 

5º Ano do Ensino Fundamental: 187 alunos 

Anoletivode2025: 

MaternalI (2anos):67alunos 

MaternalII (3anos):113alunos 

Pré I (4anos):141alunos 

Pré II (5anos):178alunos 

1º Ano do Ensino Fundamental: 163 alunos 

2º Ano do Ensino Fundamental: 125 alunos 

3º Ano do Ensino Fundamental: 146 alunos 

4º Ano do Ensino Fundamental: 185 alunos 

5º Ano do Ensino Fundamental: 187 alunos 

Anoletivode2026: 
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MaternalI (2anos):67alunos 

MaternalII (3anos):113alunos 

Pré I (4anos):141alunos 

Pré II (5anos):178alunos 

1º Ano do Ensino Fundamental: 163 alunos 

2º Ano do Ensino Fundamental: 125 alunos 

3º Ano do Ensino Fundamental: 146 alunos 

4º Ano do Ensino Fundamental: 185 alunos 

5º Ano do Ensino Fundamental: 187 alunos 

 

4.2 QUANTITATIVOS 

 

1.5. Estima-se, aproximadamente,a quantidadede1305(Um mil, trezentos e 

cinco)alunosdosestabelecimentosescolaresdoMunicípio,parautilizaçãodosmateriaisdidáticose 

demaisrecursos,comaseguintedistribuição: 

 

 

NíveisdeEnsino 

 

Níveis/Anos 

QuantidadeEstimadad

ealunos 

2021 

 

 

Educação Infantil  

 

 

 

 

Ensino Fundamental I 

MaternalI(2anos) 67 

MaternalII(3anos) 113 

PréI(4anos) 141 

PréII(5anos) 178 

1ºAno 163 

2ºAno 125 

3ºAno 146 

4ºAno 185 

5ºAno 187 

TotaldeAlunos 
 

1305 
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4.3 EspecificaçõesMínimas: 

O material pedagógico do sistema estruturado de ensino a ser aplicado no município deverá estar 

em conformidade em sua integralidade com os parâmetros e requisitos pedagógicos da Secretaria 

Municipal de Educação, conforme especificações técnicas descritas abaixo. As empresas 

licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta técnica, as amostras dos materiais 

didáticos e demais recursos, produtos e serviços que compreendem o sistema pedagógico, 

conforme características a seguir. A falta de apresentação de quaisquer dos 

materiais/documentos/descritivos especificados neste item implicará na desclassificação da 

empresa participante. 

 

  5.CARACTERÍSTICAS DOMATERIALDIDÁTICO 

5.1. LivrosdidáticosparaoalunonaEducaçãoInfantil,Maternal I(2anos): 

Para a Criança 

• 60 (sessenta) lâminas de experimentação, sendo 30 (trinta) para cada semestre, que atendem 

às propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças de 2 anos.  

Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 

páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome e da data da produção, impressas em 

papel de qualidade, em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 

da criança; e acabamento em espiral.  

• Kit anual composto por materiais com diferentes texturas para experimentação: lixa, tecido, 

plástico transparente, plástico bolha, tela, adesivo e papelão ondulado.  

• 02 (dois) livros de literatura infantil impressos em papel de qualidade e em quatro cores. Livros 

com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  

• 01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas páginas de 

abertura para cada mês do ano. Instrumento informativo e formativo de comunicação entre a 

creche e a família. Material em formato vertical e espiralado.  

• 01 (uma) maleta com alça para o transporte e o acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente.  

Para o professor  
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• 01 (um) livro didático anual para consulta e formação continuada do professor. Material em 

formato vertical; capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral.  

• 02 (dois) livros didáticos anuais, sendo 01 (um) para cada semestre, destinados a subsidiar a 

prática pedagógica do professor por meio de situações didáticas. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente e impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral  

• 02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros didáticos 

anuais, com imagens grandes e coloridas; reproduções de obras de arte; fantoches e livros, entre 

outros recursos. 

• 60 (sessenta) lâminas de experimentação, sendo 30 (trinta) para cada semestre, que atendem 

às propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças de 2 anos. 

Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 

páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome e da data da produção, impressas em 

papel de qualidade, em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 

da criança; e acabamento em espiral.  

• Kit anual composto por materiais com diferentes texturas para experimentação: lixa, tecido, 

plástico transparente, plástico bolha, tela, adesivo e papelão ondulado.  

• 02 (dois) livros de literatura infantil com os mesmos títulos dos livros do aluno, impressos em 

papel de qualidade e em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e 

colorido. • Cartaz para chamada confeccionado em papel resistente.  

• 01 (um) CD organizado em seções para auxiliar o trabalho pedagógico, composto por recitação 

de poemas e de parlendas; narração de histórias infantis; e gravação de cantigas, sons e ruídos 

em diferentes contextos.  

• 01 (uma) agenda escolar composta por páginas numeradas e textos informativos nas páginas de 

abertura para cada mês do ano, igual à recebida pelo aluno. Instrumento informativo e formativo 

de comunicação entre a creche e a família. Material em formato vertical e espiralado.  

• 01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático. 
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5.2. LivrosdidáticosparaoalunonaEducaçãoInfantil,MaternalII(3anos),sendo: 

Paraacriança 

• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos cinco campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato horizontal; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do 

miolo; e acabamento em espiral, com picote. 

• 01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote.  

• 02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de qualidade e 

em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  

• 01 (uma) maleta com alça para o transporte e o acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente.  

 

Para o professor  

• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral.  

• 02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros didáticos 

anuais, confeccionados em papel resistente  

• 01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote.  

• 02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de qualidade e 

em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  
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• Material complementar para criação de cenários e contação de histórias, colorido e 

confeccionado em papel resistente.  

• 01 (um) CD que complementa os livros didáticos integrados, composto de músicas e outros 

áudios. • 01 (um) cartaz para apresentação do personagem da coleção, cujo nome será atribuído 

por cada turma.  

• 01 (um) cartaz metro do crescimento.  

• 01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático. 

 

5.3. LivrosdidáticosparaoalunonaEducaçãoInfantil,PreI(4anos): 

Paraacriança 

• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos cinco campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato horizontal; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do 

miolo; e acabamento em espiral, com picote.  

• 01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote.  

• 02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de qualidade e 

em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  

• 01 (uma) maleta com alça para o transporte e o acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente.  

 

Para o professor  

• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 
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qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral. 

 • 02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros didáticos 

anuais, confeccionados em papel resistente.  

• 01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote. 

• 02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de qualidade e 

em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  

• Material complementar para criação de cenários e contação de histórias, colorido e 

confeccionado em papel resistente.  

• 01 (um) CD que complementa os livros didáticos integrados, composto de músicas e outros 

áudios.  

• 01 (um) cartaz para apresentação do personagem da coleção, cujo nome será atribuído por cada 

turma.  

• 01 (um) cartaz com o mapa-múndi ilustrado.  

• 01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático. 

 

5.4 LivrosdidáticosparaoalunonaEducaçãoInfantil,PreII(5anos); 

Paraacriança 

 

• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos cinco campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato horizontal; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do 

miolo; e acabamento em espiral, com picote.  

• 01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 
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etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote.  

• 02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de qualidade e 

em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  

• 01 (uma) maleta com alça para o transporte e o acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente. 

Para o professor  

• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, cuja organização didático-

metodológica está estruturada com base nos campos de experiências e nos seis direitos de 

aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material em formato vertical;  

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; e acabamento em espiral.  

• 02 (dois) volumes de materiais de apoio que complementam as propostas dos livros didáticos 

anuais, confeccionados em papel resistente.  

• 01 (um) livro didático anual para o trabalho em parceria com as famílias. Material em formato 

horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária das crianças; e acabamento em espiral, com picote.  

• 02 (dois) livros de literatura, sendo um para cada semestre, impressos em papel de qualidade e 

em quatro cores. Livros com capas confeccionadas em papel resistente e colorido.  

• Material complementar para criação de cenários e contação de histórias, colorido e 

confeccionado em papel resistente.  

• 01 (um) CD que complementa os livros didáticos integrados, composto de músicas e outros 

áudios.  

• 01 (um) cartaz para apresentação do personagem da coleção, cujo nome será atribuído por cada 

turma.  

• 01 (um) cartaz com o alfabeto em Libras.  

•01 (uma) sacola reutilizável confeccionada em material resistente para o transporte e o 

acondicionamento do material didático 

 

5.5 DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA O 1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Para o aluno 

 • 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 
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seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo, 

com adesivos; e acabamento em espiral.  

Para o professor  

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em espiral. 

• 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material 

alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material alinhado à 

BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física 

específicas para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento 

em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• 01 (um) CD anual com músicas relacionadas ao material de Arte.  

• 04 (quatro) cartazes, sendo 01 (um) metro do crescimento, 01 (um) calendário, 01 (um) de 

histórias, 01 (um) de quadrinhas e parlendas.  

• Cartões móveis com letras e números.  

• Pranchas para o trabalho com Arte.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o qual 

apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-as às 

páginas do Livro Didático Integrado. 
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5.6 DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA O 2.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno  

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral. Para o professor 

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material 

alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material alinhado à 

BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores. 

• 01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física 

específicas para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento 

em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o qual 

apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-as às 

páginas do Livro Didático Integrado. 

 

5.7 DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA O 3.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Para o aluno  
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• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de História com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

Para o professor  

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material 

alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material alinhado à 

BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física 

específicas para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento 

em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático de História com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 
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material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e 

acabamento em lombada canoa.  

• 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o qual 

apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-as às 

páginas do Livro Didático Integrado. 

 

5.8 DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA O 4.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno  

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de História com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

• 01 (um) livro didático de Geografia com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

Para o professor  

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; 
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acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material 

alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material alinhado à 

BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física 

específicas para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento 

em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático de História com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

• 01 (um) livro didático de Geografia com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

• 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  

• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o qual 

apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-as às 

páginas do Livro Didático Integrado. 

 

5.9 DESCRIÇÃO DA COLEÇÃO PARA O 5.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Para o aluno 

 • 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa 
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confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo, com adesivos; e acabamento em espiral.  

• 01 (um) livro didático de Geografia com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

Para o professor 

• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração dos 

seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 

Geografia. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; 

acompanhado de QR codes; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

gramatura maior que a do miolo; e acabamento em espiral.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Língua Inglesa, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material 

alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 04 (quatro) livros didáticos de Arte, sendo 01 (um) para cada bimestre. Material alinhado à 

BNCC, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física 

específicas para esse ano escolar. Material alinhado à BNCC, em formato vertical, acabamento 

em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores.  

• 01 (um) livro didático de Geografia com os aspectos regionais referentes à Unidade Federativa 

(UF) em que o município está inserido/localizado. Material alinhado à BNCC, em formato vertical; 

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária do aluno; 

material de apoio no próprio livro; e acabamento em lombada canoa.  

• 01 (um) CD anual, gravado por falantes nativos da Língua Inglesa, com músicas, atividades de 

listening e textos explorados nos capítulos dos livros.  
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• Mapa curricular integrado, ao final de cada volume dos livros didáticos do professor, o qual 

apresenta os objetos do conhecimento e as habilidades previstas na BNCC relacionando-as às 

páginas do Livro Didático Integrado. 

 

6. DEMAISCARACTERÍSTICASDOOBJETO 

 

6.1 Ambiente 

digitaldeaprendizagemparaalunoseprofessores:Ambientedigitaldeaprendizagemcomacess

o  para  alunos,  familiares,  professores  egestores,  pormeio delogins esenhas 

individuais. Composto por umconjunto detecnologias 

erecursosquepermitempotencializar oaprendizado eoengajamento individualizado 

doaluno,  deacordo  com  asnecessidades eoritmo  decada  um.Queofereça objetos 

educacionais interativos para  complementação dos  conteúdosdomaterial didático. 

Paracomprovação deatendimento desteitem, 

deverãoserapresentadassenhasouchavespara 

acessoeumdocumentoespecificandodetalhes doambiente virtual disponível, bemcomo 

dasferramentas possíveis deseremutilizadas. 

 

 

6.2 Formaçãocontinuadaecapacitaçãodedocentesegestores:Formaçãodedocentesegestor

es dos diversosníveis (EducaçãoInfantileEnsinoFundamental),cujoconteúdotenhaalinhamento com 

os materiais didáticos impressos. Para atendimento deste item, deverão 

serapresentadoumdescritivogeraldoassessoramentoesuacontribuiçãoparaformaçãocontinuadadeto

daequipe(técnica,docentesegestores).Acada final de carga horaria deformação, emitir certificado 

aos participantes. Deverão ser 

fornecidasnomínimo60(sessenta)horas,distribuidasconformedemandasolicitadapelaSecretaria 

MunicipaldeEducação. 

 

6.3 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ACADÊMICO: 

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que possibilita ao município escolher a 

aplicação dos testes na modalidade impressa ou on-line, atendendo as suas especificidades.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que se destina aos alunos do 3.ºano do 
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Ensino Fundamental, nos anos em que ocorre a aplicação oficial do Saeb (anos ímpares), e para 

os alunos do 4.ºano do Ensino Fundamental, nos demais anos (pares). 

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico composto por itens elaborados em 

conformidade com procedimentos metodológicos específicos da área de avaliação externa de 

aprendizagem em larga escala.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico composto por testes que identificam a 

evolução da aprendizagem do aluno, no que se refere ao desenvolvimento de novas 

competências e habilidades específicas dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que verifica o nível de proficiência de cada 

aluno nas seguintes competências: leitora, com enfoque na leitura; matemática, com ênfase na 

resolução de problemas; e científica, com foco nos fenômenos naturais e na tecnologia.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que considera, em sua escala, os mesmos 

níveis de avaliação da aprendizagem adotados pelo Saeb: Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e 

Avançado.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que contempla questionários, os quais 

coletam informações da caracterização sociodemográfica, repertório cultural, repertório social, 

motivação, hábitos de estudos e trajetória escolar de cada aluno.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que transforma as respostas dos itens em um 

escore denominado proficiência, utilizado pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), tal como as 

avaliações institucionalizadas pelo MEC.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que apresenta os resultados por meio da 

Teoria Clássica dos Testes (TCT) e permite uma avaliação quantitativa, possibilitando a análise 

qualitativa de tais resultados por meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI).  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que disponibiliza itens elaborados 

considerando três aspectos: eixo, processo cognitivo e situação de uso.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que se ancora em uma matriz de referência, 

considerando estruturas básicas de conhecimento e relacionando-as aos conteúdos trabalhados e 

aos processos cognitivos pelos quais o aluno deve perpassar.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que apresenta uma proposta curricular 

elaborada com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, bem como nos documentos que 

balizam as avaliações nacionais, como o Saeb, e as internacionais, como o PISA.  
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• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que disponibiliza os resultados por meio de 

relatórios, geral e específico (por ano escolar, por turma e por escola), possibilitando a análise dos 

resultados dos alunos de forma individualizada e o redirecionamento do trabalho pedagógico.  

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que possibilita as análises individual e 

comparativa da aprendizagem do aluno, auxiliando o professor na elaboração de planos de ação 

diferenciados. 

 

6.4. Avaliação institucional para a gestão municipal:  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que sistematiza informações acerca do 

ensino oferecido pela rede e que traça o perfil da qualidade desse ensino, identificando as 

potencialidades e as possíveis fragilidades da gestão escolar em uma série histórica.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que permite o acesso on-line aos 

indicadores, por meio de usuário e senha individuais.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que possibilita o levantamento de 

informações referentes ao município, por meio de dados disponíveis em sites oficiais, para 

composição do perfil da gestão municipal, os quais são atualizados ao menos duas vezes ao ano.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que apresenta um grupo de indicadores 

que fornece subsídios para que o gestor tenha uma visão mais ampla do município com base na 

análise de questões referentes às características populacionais, sociais e econômicas.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que disponibiliza um grupo de indicadores 

que retrata questões relacionadas à gestão por meio de uma visão voltada para os recursos 

financeiros do município.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que contempla um grupo de indicadores 

voltados aos aspectos educacionais da rede de ensino, abordando informações como matrícula, 

fluxo, distorção idade-série, proficiência, Ideb, entre outros.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que fornece, na análise de cada indicador, 

gráficos em diferentes formatos com a sistematização dos dados, além de uma descrição com as 

informações necessárias para que o gestor analise os dados apresentados no gráfico.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que apresenta em cada indicador um texto 

que faz um alerta em relação aos aspectos que merecem a atenção do gestor público.  

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que possibilita a impressão dos relatórios 

com os gráficos e as análises de cada indicador. 
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6.5. MATERIAIS E RECURSOS COMPLEMENTARES 

Para aluno e professor  

6.5.1. Agenda escolar consumível para o Ensino Fundamental que contempla adesivos, 

calendário, datas comemorativas, espaço para anotação de notas e datas de provas. Material em 

formato vertical, espiralado e com espaços adequados para o preenchimento.  

6.5.2.Agenda escolar consumível para a Educação Infantil (3, 4 e 5 anos) com projeto gráfico 

condizente a essa faixa etária, em formato vertical, espiralada e com espaços adequados para 

comunicação entre a família e a escola.  

6.5.3. Capa personalizada para os livros didáticos, a partir de 3 anos. Material para alunos 

portadores de necessidades educativas especiais  

6.5.4. Livro didático em formato ampliado (tamanho A3) para os alunos portadores de deficiência 

visual parcial, a partir de 4 anos. Material espiralado, formato vertical, miolo impresso em papel de 

qualidade e em quatro cores e capa confeccionada em papel resistente.  

6.5.5. Livro didático em Braile para os alunos portadores de deficiência visual total, a partir do 1.º 

ano. Material espiralado, formato vertical e miolo impresso em papel de qualidade. 

6.5.6.Capapersonalizadaparaoslivrosdidáticos:Paraatendimentodesteitem,deveráserapresentadau

masugestão/propostadecapapersonalizadacontemplandoimagensdomunicípio. 

 

7,AVALIAÇÃODAPROPOSTATÉCNICA– CRITÉRIODEJULGAMENTO 

 

7.1. AMOSTRAS 

 

Paraefeitosdeatribuiçãodaspontuaçõesàspropostastécnicas,oslicitantesdeverão 

entregarosdocumentoseasamostrasdemateriaisabaixo indicadas, 

conformedescritonoitem5doTermodeReferência: 

 

 

Item Descrição Situação 

1 Coleção de livros ou apostilas didáticas, para o aluno e 

professor,Maternal I(2anos),Maternal II (3anos); Pré I (4 anos) e Pré 

II (5 anos) da Educação Infantil, 1º ao 5º Ano doEnsino 

( )Entregue 

( )NãoEntregue 
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Fundamental, conforme descritonoitem5. 

2 DescriçãodosserviçosdeAvaliaçãodeaprendizagemparaalunos. ( ) Entregue 

( ) NãoEntregue 

3 DescriçãodosserviçosdeAvaliaçãoinstitucionalparaagestãomunicipal. ( )Entregue 

( )NãoEntregue 

4 DescriçãodoAmbientedigitaldeaprendizagemesenhadeacessoparaoA

mbientedigital conectado à Internet. 

( (   ) Entregue 

( (   ) NãoEntregue 

5 Projetoparaoscursosdeassessoriapedagógica,paraoseducadores,ges

toreseequipetécnico-pedagógica e funcionáriosda educação. 

( (   ) Entregue 

( (   ) NãoEntregue 

 

 

7.2. ESPECIFICAÇÕESDESEJÁVEIS –CRITÉRIOSDEAVALIAÇÃOTÉCNICA 

O julgamento das propostas técnicas dos licitantes será realizado de acordo com os 

seguintes critérios: 

Pontuação 10: Atende Integralmente (AI) ao elemento de avaliação: O Material do Sistema 

Pedagógico de Ensino atende plenamente os critérios de avaliação na apresentação, com 

ótimo nível de qualificação, na forma, nos conteúdos em relação a idade dos alunos.  

Pontuação 5: Atende Parcialmente (AP) ao elemento de avaliação: O Material do Sistema 

Pedagógico de Ensino é regular e atende minimamente os critérios de avaliação: na 

apresentação, na forma, nos conteúdos em relação a idade dos alunos. 

Pontuação 0: Não Atende (NA) ao elemento de avaliação. A licitante apresenta o conteúdo em 

desconformidade com o referido Edital. 

 

 

 

 

 

ComissãoTécnica:  

Empresa:  
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MATERIAISDIDÁTICOSIMPRESSOSEDUCAÇÃOINFANTIL 

 

FATORES 

PONTUAÇÃO 

10 5 0 

MaterialdidáticoparacriançasdaEducaçãoInfantilcomsituaçõesdidáticasquerespe

itamasetapasdodesenvolvimentocognitivo,físico,motor,socialeafetivodacriança. 

   

MaterialdidáticoparacriançasdaEducaçãoInfantilcompropostapedagógicaembas

adanaconcepçãointeracionista,aqualpromoveaautonomiaeoProtagonismoinfantil

. 

   

MaterialdidáticoparacriançasdaEducaçãoInfantilcomdinâmicasdeaprendizagensi

nterativas,comobjetivodeproporcionaravançosnoseudesenvolvimentointegralequ

eressaltamaimportânciadobrincaredasinteraçõesentrecriançaseentrecriançasea

dultos. 

   

Material didático para crianças da Educação Infantil com proposta pedagógica 

queintegra os campos de experiências e os direitos de aprendizagem propostos 

pelaBase Nacional ComumCurricular. 

   

MaterialdidáticoparacriançasdaEducaçãoInfantilcomprojetográficoadequadoaes

safaixaetária,colorido,atraente,comespaçosadequadospararegistroecomimagen

scontextualizadasaosconteúdostrabalhados. 

   

Material 

didáticoparacriançasdaEducaçãoInfantilqueintegraasaçõesdoeducaredocuidar,c

omofunçõesindissociáveise,também,essenciaisparaomelhor 

desenvolvimentodasatividadespropostas. 

   

MaterialdidáticoparacriançasdaEducaçãoInfantilrespaldadoemautores 

RenomadosnasáreasdaPsicologiaedaEducaçãocomo:Piaget,Vygotsky,Wallon,

WinnicotteKishimoto. 

   

LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilquecontemplapr

opostadeensino,orientaçãodidática,sabereseconhecimentos, 

Reflexõesacercadosobjetivospropostosnasdiferentespráticas,avaliaçãoereferen

ciais bibliográficos. 
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LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilcomaspáginasd

olivrodoaluno,emformatoreduzido,acompanhadasdeorientações 

metodológicas. 

   

LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilqueapresenta o 

quadro de conhecimentos, saberes e valores, relacionado à 

propostapedagógicadecadacampodeexperiências,aosencaminhamentosmetodo

lógicos e 

aosobjetivosdeaprendizagemedesenvolvimentoespecíficosdasunidades. 
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LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilcomsugestões 

de atividades e de leituras que evidenciam o processo avaliativo, combase 

emsituações deinteraçãoentreoprofessorea criança. 

   

LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilquepossibilitaref

lexão,seleção,organização,planejamento,mediaçãoemonitoramentodoconjuntod

aspráticasdesenvolvidasemsaladeaula edasinteraçõespromovidas,com vistasao 

desenvolvimentointegraldascrianças. 

   

LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilcompropostape

dagógicaqueintegraearticulaoscamposdeexperiênciaseosdireitosdeaprendizage

masseguradosnaBaseNacionalComumCurricular 

   

LivroparaoprofessorquetrabalhacomcriançasdaEducaçãoInfantilcompropostape

dagógicaqueorientaquantoàscondiçõesnecessáriasparaqueacriançaaprendaese

desenvolva,assegurando-

lhesosdireitosdeconviver,brincar,participar,explorar,expressar-seeconhecer-se. 

   

COLEÇÃOPARACRIANÇASDE02ANOS 

Contempla os campos de experiências propostos pela Base Nacional Comum 

Curricular: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações 

   

Apresenta dinâmicas de aprendizagens interativas, as quais têm como fio 

condutor as interações e as brincadeiras; 

   

Possibilita, nas lâminas de experimentação, a identificação e personalização 

por meio do trabalho com fotografias, expressões faciais e a identificação de 

diferentes emoções; 

   

Propicia o manuseio de argila e de massa de modelar como forma de promover 

trabalhos manuais e sensoriais; 

   

Possibilita à criança descobrir novas experiências por meio de atividades que 

envolvem a utilização de adesivos; 

   

Trabalha com a experimentação de sons e movimentos, propiciando o 

desenvolvimento da escuta e de novas sensações e aprendizagens. 

   

Destaca os principais comportamentos e conquistas da criança bem pequena, 

os quais se manifestam e podem ser verificados durante os processos de 

desenvolvimento físico, motor, cognitivo e psicossocial; 

   

Apresenta estratégias para o desfralde e ainda destaca a importância da 

parceria entre a creche e a família nesse processo; 
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Fornece sugestões quanto ao toque, ao vínculo, à conversa e à leitura de 

histórias, parlendas e poemas, bem como à organização de um espaço flexível, 

propiciando a autonomia e o protagonismo da criança; 

   

Contempla diferentes estratégias para a realização da chamada, com a 

intenção de que a criança identifique o próprio nome e os nomes dos colegas. 

   

Aborda propostas voltadas ao lúdico e ao brincar, propondo a construção de 

cantinhos educacionais na sala de referência; 

   

Contempla propostas de atividades envolvendo lanternas, luminárias e 

retroprojetor com a finalidade de propor novas descobertas. 

   

Apresenta um quadro com dicas de materiais não estruturados, de texturas e 

de novas possibilidades que complementam os trabalhos realizados na sala de 

referência; 

   

 

COLEÇÃOPARACRIANÇASDE03ANOS 

Contempla personagem animado que permeia todos os livros e acompanha o 

percurso de aprendizagem da criança, tornando-o mais dinâmico e interativo; 

   

Dispõe de dinâmicas de aprendizagens interativas, as quais têm como fio 

condutor as interações e as brincadeiras; 

   

Aborda assuntos de relevância social de forma interativa e brincante;    

Sugere o uso do verso das páginas do material, sempre que necessário para 

ampliar as possibilidades em cada proposta; 

   

Contempla as páginas de abertura dos capítulos são repletas de detalhes e 

intenções, buscando momentos de apreciação, fruição e diálogo; 

   

Explora os encantamentos e movimentos do elemento ar, por meio de 

atividades que exploram o interesse das crianças pelos objetos e brinquedos 

que voam, flutuam ou se movimentam pela ação do ar; 

   

Tem foco nas linguagens e nos quereres das crianças, oportunizando 

propostas que tem a intenção de fomentar a valorização das características 

físicas (as suas e as de seus pares), o respeito à diversidade e a expressão 

dos sentimentos; 

   

Trabalha contextos de investigação da natureza por meio de brincadeiras com 

terra, argila, areia, gravetos, folhas, água, luz, sombras, cores, aromas e 

sabores; 

   

Aborda em um dos capítulos a contação de histórias, oportunizando o trabalho 

com gêneros textuais como contos, fábulas, história em quadrinhos, receitas, 
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regra de jogos, poemas, cantigas, cordel e textos informativos; 

Envolve a família nas proposições trabalhadas na escola, com objetivo de 

estreitar os laços afetivos e a criação de memórias afetivas. Entre as propostas 

estão: propor que a criança ouça sons da natureza e registrar as suas reações; 

anotar coisas que a criança gosta de fazer com os familiares e na escola; entre 

outras que estabelecem a parceria entre família e escola; 

   

Oferece livros de literatura que se relacionam com os assuntos disparadores 

dos capítulos da coleção. 

   

Orienta a utilização do material de cenários, o qual contempla além de cenários 

para as histórias do material didático, fantoches e dedoches. 

   

Sugere formas de registro em cada atividade, tais como anotar falas, ações, 

atitudes, brincadeiras, sugestões e hipóteses das crianças; 

   

Tem a intenção de promover a formação continuada dos professores por meio 

da leitura e da realização das propostas sugeridas; 

   

Orienta quanto à utilização sequencial ou não do material do aluno, por meio da 

sugestão de agrupamentos de páginas, permitindo que o professor tenha 

autonomia na escolha do percurso pedagógico; 

   

Possibilita conferir o passo a passo para a montagem dos cenários do material 

complementar, por meio de QR code indicado na orientação das propostas; 

   

Contempla o mapeamento curricular com os códigos e objetivos de 

aprendizagem da BNCC e as aprendizagens essenciais trabalhadas na 

coleção; 

   

Contempla as miniaturas das páginas do livro didático do aluno, acompanhada 

dos códigos das habilidades da BNCC trabalhadas e das devidas orientações 

para o desenvolvimento das propostas, como os materiais sugeridos, a 

organização do espaço e de agrupamentos, o tempo e as ações do professor; 

   

COLEÇÃOPARACRIANÇASDE04ANOS 

Oferece livros de literatura que se relacionam com os assuntos disparadores 

dos capítulos da coleção. 

   

Orienta a utilização do material de cenários, o qual contempla além de cenários 

para as histórias do material didático, fantoches e dedoches. 

   

Sugere formas de registro em cada atividade, tais como anotar falas, ações, 

atitudes, brincadeiras, sugestões e hipóteses das crianças; 
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Tem a intenção de promover a formação continuada dos professores por meio 

da leitura e da realização das propostas sugeridas; 

   

Orienta quanto à utilização sequencial ou não do material do aluno, por meio da 

sugestão de agrupamentos de páginas, permitindo que o professor tenha 

autonomia na escolha do percurso pedagógico; 

   

Possibilita conferir o passo a passo para a montagem dos cenários do material 

complementar, por meio de QR code indicado na orientação das propostas; 

   

Contempla o mapeamento curricular com os códigos e objetivos de 

aprendizagem da BNCC e as aprendizagens essenciais trabalhadas na 

coleção; 

   

Contempla as miniaturas das páginas do livro didático do aluno, acompanhada 

dos códigos das habilidades da BNCC trabalhadas e das devidas orientações 

para o desenvolvimento das propostas, como os materiais sugeridos, a 

organização do espaço e de agrupamentos, o tempo e as ações do professor; 

   

Tem o mar como temática, com a intenção de chamar a atenção dos pequenos 

e envolvê-los no faz de conta, e promover o chamamento social e urgente para 

repensar a relação com o planeta; 

   

Apresenta atividades e conteúdos relacionados à soneca, aos sonhos, aos 

pesadelos e aos medos medonhos que acompanham as crianças na hora de 

dormir; 

   

Tem como fio condutor para uma sequência de atividades o céu, abordando os 

barulhos do céu, as aves, além de obras de arte que o retratam; 

   

Aborda o mundo árabe e a China, aproximando as crianças do patrimônio 

cultural da humanidade e as alimentando de curiosidade, pluralidade, 

brincadeiras, explorações e respeito; 

   

Explora diferentes misturas, de nomes, de cores, de elementos da natureza, de 

brinquedos, de culturas, de bichos entre outros elementos; 

   

Tem o encantamento e a mágica como pano de fundo para sustentar as 

proposições de experiências pensando no desenvolvimento da curiosidade e do 

pensamento cientifico das crianças dessa faixa etária; 

   

Possibilita o entendimento da importância das regras básicas de convívio 

social, por meio de brincadeiras de faz de conta; 
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Contempla as páginas de abertura dos capítulos são repletas de detalhes e 

intenções, buscando momentos de apreciação, fruição e diálogo; 

Sugere o uso do verso das páginas do material, sempre que necessário para 

ampliar as possibilidades em cada proposta; 

   

Aborda assuntos de relevância social de forma interativa e brincante;    

Dispõe de dinâmicas de aprendizagens interativas, as quais têm como fio 

condutor as interações e as brincadeiras; 

   

Contempla personagem animado que permeia todos os livros e acompanha o 

percurso de aprendizagem da criança, tornando-o mais dinâmico e interativo; 

   

COLEÇÃOPARACRIANÇASDE05ANOS 

Orienta a utilização do material de cenários, o qual contempla além de cenários 

para as histórias do material didático, fantoches e dedoches. 

   

Sugere formas de registro em cada atividade, tais como anotar falas, ações, 

atitudes, brincadeiras, sugestões e hipóteses das crianças; 

   

Tem a intenção de promover a formação continuada dos professores por meio 

da leitura e da realização das propostas sugeridas; 

   

Orienta quanto à utilização sequencial ou não do material do aluno, por meio da 

sugestão de agrupamentos de páginas, permitindo que o professor tenha 

autonomia na escolha do percurso pedagógico; 

   

Possibilita conferir o passo a passo para a montagem dos cenários do material 

complementar, por meio de QR code indicado na orientação das propostas; 

   

Contempla o mapeamento curricular com os códigos e objetivos de 

aprendizagem da BNCC e as aprendizagens essenciais trabalhadas na 

coleção; 

   

Contempla as miniaturas das páginas do livro didático do aluno, acompanhada 

dos códigos das habilidades da BNCC trabalhadas e das devidas orientações 

para o desenvolvimento das propostas, como os materiais sugeridos, a 

organização do espaço e de agrupamentos, o tempo e as ações do professor; 

   

Contempla personagem animado que permeia todos os livros e acompanha o 

percurso de aprendizagem da criança, tornando-o mais dinâmico e interativo;  

   

Dispõe de dinâmicas de aprendizagens interativas, as quais têm como fio 

condutor as interações e as brincadeiras;  

   

Aborda assuntos de relevância social de forma interativa e brincante;     

Sugere o uso do verso das páginas do material, sempre que necessário para 

ampliar as possibilidades em cada proposta;  
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Contempla as páginas de abertura dos capítulos são repletas de detalhes e 

intenções, buscando momentos de apreciação, fruição e diálogo;  

   

Utiliza diferentes contextos que envolvem janelas para propor jogos, resolução 

de situações-problema e interações, possibilitando que a turma crie uma 

máquina do tempo;  

   

Possibilita o exercício da imaginação, da fantasia, da invenção, da curiosidade 

e da criatividade aliado ao conhecimento científico e à brincadeira tendo como 

pano de fundo o tempo dos dinossauros;  

   

Apresenta capítulo planejado como um grande jornal, com cadernos temáticos 

que se multiplicam em linguagens diversas proporcionando uma jornada 

fascinante, na qual os leitores mirins podem ser protagonistas ativos e 

potentes; 

   

Permite ao aluno mergulhar em aventuras por meio de brincadeiras e jogos 

fantásticos e conhecer um pouco do patrimônio lúdico de diferentes povos e 

lugares do mundo;  

   

Propõe a participação ativa das crianças na construção de aprendizagens em 

parceria com os colegas, os familiares, os educadores e a comunidade, 

compartilhando conhecimentos, materiais, culturas, emoções e sentimentos;  

   

Trabalha histórias fantásticas por meio de propostas que mobilizam as múltiplas 

linguagens, fomentam a literatura infantil no cotidiano, aproximam crianças de 

enredos de qualidade e valorizam a cultura popular 

   

    

MATERIAISDIDÁTICOSIMPRESSOSENSINOFUNDAMENTAL 
 

Materiais  didáticos  para  o  Ensino  Fundamental  elaborados  com  base  nos 

Documentoslegaisqueregemaeducaçãonacional. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalquedispõemdematerialdeapoio,com

gramaturasuperioradomiolo,aofinaldoslivros,auxiliandonafixaçãodosconteúdosd

oscomponentescurricularestrabalhados. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalcomatividadesqueabordamdiferente

sgênerostextuais,osquaissetraduzememumaabordagemmetodológica,utilizadap

araestabelecerrelaçõespróximasaouniversoculturalesocialdoaluno. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalqueapresentam,naaberturade 

Cadacapítulo,umailustraçãocomtemáticaespecíficaeintencional,aqualdirecionaot

rabalhoaserrealizado. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalquetrabalhamcomtextos 

complementares,explorandoconteúdosrelevantesaoscomponentescurricularesd

o Ensino Fundamental. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalancoradosemumapropostapedagógi

cainteracionista,aqualconsideraoprofessorcomomediadordoconhecimentoeoalu

nocomoelementocentralnosprocessosdeensinoeaprendizagem. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalqueincentivamainterdisciplinaridade

eafunçãosocialdosconteúdosabordados,possibilitandorelações 

entreoscomponentescurricularesdoEnsino Fundamental. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalcomconteúdosqueconsideramareali

dadeeocontextodevidadosalunos,valorizandoosseusconhecimentosprévios. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que priorizam, no trabalho com 

oscomponentes curriculares, a importância de tratar adequadamente a história, 

aculturaea imagem dospovosindígenasno Brasil. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que 

reconhecemomodoprópriodevidadaspopulaçõesdocampoeautilizaçãosocialde

sseespaçocomoprimordial,emsuadiversidade. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que destacam a história, a 

cultura ea imagem do povo afro-brasileiro, considerando sua importância e 

participaçãosocialaolongoda história. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalcomatividadesquereconhecemadive

rsidadedosaspectosnaturais 

oudaaçãodohomem,asquaispodeminterferir,positivaounegativamente, 

nasquestões socioambientais. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalcomprojetográficocompostoporilustr

açõesclaras,precisas,defácilcompreensãoequepossibilitamintrigar,problematizar

,convidarapensar,despertaracuriosidade,motivar,facilitar,comprovar,explicar 

einformar. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com projeto cartográfico 

compostopor mapas devidamente legendados, os quais indicam orientação e 

escala, limitesdefinidos e orientações para o ensino adequado quanto aos 

pontos cardeais ecolaterais. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalqueoferecemcondiçõesqueinstrume

ntalizamoalunoparaaconstruçãodoseuconhecimento,permitindo-

oatuarsobrearealidade,transformando-a. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que propõem atividades 

referentesaapropriaçãodosistemadaescritaalfabética,deoutrossistemasderepres

entação,comoossignosmatemáticos,osregistrosartísticos,midiáticosecientíficos,

bemcomo,asformasderepresentaçãodotempoedoespaço. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que exploram as experiências, 

asmemóriaseainteraçãodosalunoscomastecnologiasdacomunicaçãoedainforma

çãodemodoaestimularasuacuriosidade epotencializaraaprendizagem. 

   

MateriaisdidáticosparaoEnsinoFundamentalqueapresentampropostacurricular, 

por ano/ciclo e por componente curricular, disponível na plataformavirtualde 

aprendizagem para consulta,downloadeimpressão. 

   

Livro  para  o  professordo  Ensino  Fundamental  que  apresenta   orientações 

Metodológicasdetalhadas,contendorespostasecomentáriosrelativosàsatividades

querespaldamas açõespedagógicas. 

   

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalqueoferecesondagensdiagnósticasas

quaisseguemospadrõesestabelecidospeloSaeb,presentesno1ºe4ºbimestres dos 

livros didáticos do 2º ano; e no 2º e 4º bimestres do 5ºanos, 

emLínguaPortuguesa eMatemática. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalqueapresentaumapropostapedagógic

aquesistematizaquestõesqueconsideramodesenvolvimentodoseutrabalhoenqua

ntosubsídioparanovasdiscussões,planejamentoseavaliações. 

   

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalquesugere,paracadacapítulo,onúmer

odeaulasprevisto,destacandoosobjetosdeconhecimentoprivilegiados,bem 

comoashabilidadesa seremdesenvolvidas. 

   

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalquedisponibilizasugestõesde 

leituras,sites,fontesdepesquisaeatividadescomplementaresaofinaldecadacapítul

o eemtodososcomponentescurriculares. 

   

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalcomfundamentaçãoteórica, 

Sugestõesdeprocedimentosereferênciasbibliográficasquecontribuemparaaatuali

zaçãoeoaperfeiçoamentododocente. 

   

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalquevalorizaotrabalhodocente,disponi

bilizandoinformaçõesreferentesàconcepçãodecadacomponentecurricular,seuso

bjetivos,conteúdoseavaliação. 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que disponibiliza um mapa 

curricularintegrado, o qual apresenta, além dos objetos do conhecimento, 

habilidadesaseremdesenvolvidase aspáginas doLivro Didáticoque 

oscontemplam. 

   

LivroparaoprofessordoEnsinoFundamentalquedisponibilizaíconeseseçõesespec

íficos,osquaisindicampossibilidadesdiferenciadasdetrabalhoemcadacomponente

curricular. 

   

COLEÇÃO1ºANOENSINOFUNDAMENTAL 

Material 

didáticodeLínguaPortuguesaqueapresentacomopressupostoteórico,ousoeafunç

ãosocialdalinguagempormeiodosdiferentes gêneros textuais. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaqueabordaoseixoscorrespondentesàsprátic

asdelinguagemestabelecidaspelaBNCC,oralidade,leitura/escuta,escritaeanálisel

inguística/semiótica. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaqueofereceaoprofessoromapacurricularinte

gradocomashabilidades eosconteúdostrabalhadosdeacordocomaBNCC. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesacomcapítuloquevisapromovera 

socializaçãodosalunos,pormeiodeatividadesqueenvolvemopróprionomeeosnom

esdoscolegas. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaqueconsideraoscamposdeatuaçãoprevistos 

pelaBNCC paraoestudodosgênerostextuais,os 

quaissedesdobramemvidacotidiana,artístico-literário,práticas deestudoe 

pesquisae vidapública. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquepriorizaaresoluçãodeproblemas,ainvestigação 

matemática e as brincadeiras como principais estratégias para oensino da 

matemática, com propostas de trabalho que contemplam a educaçãofinanceira. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaqueseorganizadeacordocomascincounidadestemá

ticasprevistaspelaBNCC:números,álgebra,geometria,grandezasemedidaseprob

abilidadeeestatística. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaterialdidáticodeMatemáticacomseçãoquepropõediálogosetrocasdeideiaspara

ampliaraabordagemdotemaestudado,valorizandoosconhecimentospréviosdos 

alunos. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquetrabalhanoçõesdelocalizaçãoespaciale 

lateralidade. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquetrabalhacomfigurasgeométricasplanas: 

reconhecimentodoformatodasfacesdefigurasgeométricasespaciais. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquetrabalhacommedidasdecomprimento,de 

massaede capacidade. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquepropõeoestudodequestõesreferentesao 

exercíciodacidadania. 

   

Material didático de Ciências com atividades que possibilitem a realização 

deexperiênciasbaseadasnosassuntosestudadosaolongodoanoletivo,sinalizando

anecessidadedecuidadosessenciaisquantoarealizaçãodedeterminadasatividade

se experimentos,comvistasàproteção doaluno. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquetrabalhaquestõesrelacionadasaoshábitosdehigie

neeaoscuidadoscom ocorpo. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquetrabalhaosórgãosdossentidos.    

MaterialdidáticodeCiênciasquetrabalhacommedidasdetempo:semanas,mesese 

anos. 

   

Material  didático  de  História  com  atividades  relacionadas  à  noção  de 

temporalidade,passadoepresente. 

   

Material  didático  de  História  composto  por  atividades  relacionadas  à 

Identificaçãodosespaçosegrupossociaisdosquaiso alunofazparte. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomconteúdosquetrabalhamavidaemfamíliae 

assuasdiferentesconfigurações. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomatividadesquetrabalhamoespaçoescolareassuasre

presentações. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomatividadesqueincentivamarealizaçãodebrincadeira

semdiferentes lugaresedediferentesmomentoshistóricos. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaqueapresentaatividadesrelacionadasàculturaindígena.    

Material didático de Geografia que trabalha em uma

 perspectivasocioambiental. 

   

MaterialdidáticodeGeografiaquepropõeotrabalhodosconteúdosemespiral,partind

odoconhecimentoimediatodoaluno. 

   

MaterialdidáticodeGeografiaqueabordaosdiferentestiposdemoradias.    



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaterialdidáticodeGeografiaqueabordaaescolacomoespaçodevivênciaeconvivê

ncia. 

   

Material didático de Geografia que promove trabalhos

 referenteàlateralidade,àsreferênciaseàorientaçãoespacial. 

   

Materialdidático deLínguaInglesacomfoconaoralidade.    

MaterialdidáticodeLínguaInglesaquetrabalhacomvocábulosrelacionadosàfamília.    



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

 

MaterialdidáticodeLínguaInglesaquepropõeatividadesrelacionadasaosmateriaise

scolares. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesaqueprivilegiaaapresentação,aqualificação e 

aquantificaçãodeanimais. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomunidadedetrabalhoreferenteaosbrinquedos.    

MaterialdidáticodeArtequedesenvolvehabilidadesnasquatrolinguagensartísticas

previstaspelaBNCC: ArtesVisuais,Dança,Músicae Teatro. 

   

MaterialdidáticodeArtequeabordaconteúdosrelacionadosarepresentaçõesdafigur

ahumanae oSurrealismo. 

   

MaterialdidáticodeArtequepropiciamomentosdeapreciação,reflexãoeinteraçãopo

rmeiodeimagens. 

   

MaterialdidáticodeArtequevalorizaadiversidadeartísticadoBrasil.    

MaterialdidáticodeArteque disponibilizapranchascomareprodução deobrasde 

Arterelacionadasaomaterial. 

   

COLEÇÃO2ºANOENSINOFUNDAMENTAL 

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaqueprivilegiaotrabalhocomoseixosprevistos

pelaBNCC:aoralidade,aleitura/escuta,aescrita,eaanáliselinguística/semiótica. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesacomatividadesqueprivilegiamotrabalhocom

aleitura,possibilitemaintertextualidadeedirecionaotrabalhocom a 

análiselinguística 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesacomatividadesqueauxiliamoalunoaconstruir

osentidodashistóriasemquadrinhosetirinhas,relacionandoimagensepalavras 

einterpretandoosrecursos gráficospresentes. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetenhacomoobjetodeconhecimentoacon

struçãodosistemaalfabético,bemcomooestabelecimentoderelaçõesanafóricasna

referenciaçãoeconstruçãodacoesão. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetrabalhecomaoralidadepormeiode 

conteúdosprivilegiadoscomo aconversaçãoeorelatopessoal. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquetrabalhacomaalfabetizaçãomatemática,confor

meprevêaBNCC. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquedisponibilizaconteúdosorganizadosconforme 

as cinco unidades temáticas propostas pela BNCC: números, 

álgebra,geometria,grandezas emedidas,probabilidadee estatísticas. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesquetenhamcomoobjetodeconhecim    



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

entoaleitura,aescrita,aordenação eacomparaçãode números. 

MaterialdidáticodeMatemáticaquepropiciedesenvolverhabilidadesrelacionadasà

comparaçãodeinformaçõesdepesquisasapresentadaspormeio de tabelas de 

dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras,para 

melhorcompreender aspectosdarealidadecotidianadosalunos. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaterialdidáticodeMatemáticacomexercíciosquetrabalhamaidentificaçãoeasprop

riedadesdasfigurasgeométricas,bemcomosuassemelhançasediferençasnoespaç

o. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesqueprivilegiamojogocomorecursopa

raamelhorcompreensãodessecomponentecurricular. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquetemcomobaseaalfabetizaçãocientífica,comopress

upõeaBNCC. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquepropõeatividadesqueauxiliamoalunoquantoà 

orientação,bemcomo sualocalizaçãonoplanetaTerra. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquepropiciaaobservaçãodaabundânciadeáguaexiste

ntenoplanetaTerraeasuaimportânciapara osseres vivos. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquetrabalhacomoconceitoeasdiferençasdetemperatu

raexistentesnoecossistema. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasqueapresentatextoscomplementaresaosconteúdostra

balhados. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquetrabalhacomascompetênciasespecíficasparaocom

ponente curricular deHistória,conforme previstopelaBNCC. 

   

Material   didáticodeHistória   quepropõeatividades   de   

pesquisacomoinstrumentodeinvestigaçãoeaprofundamentodeconceitos. 

   

MaterialdidáticoqueatendeaoobjetivodoensinodeHistória,previstopelaBNCC,privi

legiandoodesenvolvimentodaautonomiaedopensamentocríticodoaluno. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomatividadesquetrabalhamotempocomounidadedem

edida. 

   

Material  didático  de  História  com  unidades temáticas  relacionadas  à 

comunicaçãoe aosseusregistros. 

   

MaterialdidáticodeGeografiaquecontemplaatividadesquedesenvolvamoraciocíni

ogeográficoeseusprincípios. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomobjetosdeconhecimentoehabilidadesqueserelac

ionam àconvivênciaeàsinteraçõesexistentesentreas 

pessoasemdeterminadascomunidades. 

   

Materialdidáticode Geografiaqueprivilegia otrabalhocommapas.    

MaterialdidáticodeGeografiacomatividadesqueexploramaleituradefotografias,ilus

traçõeseobrasdearte. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomabordagensdidáticasqueenvolvemlocalização,o

rientaçãoerepresentaçãoespacial. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomatividadesqueenvolvemcompreensãooral,le   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

ituratextualedeimagens,associações,comparaçõeseanálises. 

MaterialdidáticodeLínguaInglesaqueabordaosconteúdosdeformainterdisciplinare

comcarátersocial. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomatividadesrelacionadasaotemafamília.    

MaterialdidáticodeArtecomíconesespecíficosparacadalinguagemdaArte:Música,

Dança, ArtesVisuaiseTeatro,os  quaisvalorizama  

igualdadeeasdiferençasexistentesentre aspessoas. 

   



MINUTA MINUTA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 
 

 
 
 
 
 

 

Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

 

MaterialdidáticodeArtecomáudiosrelacionadosaosconteúdosestudados,disponív

eisnoambientevirtualdeaprendizagemeindicadosnomaterialdoprofessor. 

   

MaterialdidáticocomatividadesquetrabalhamaArteemdiferentespaisagens.    

Materialdidáticode Artequeapresentaaplanificação  dapaisagem  

visual:primeiro,segundoeterceiroplanos. 

   

COLEÇÃO3ºANOENSINOFUNDAMENTAL 

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaqueatendeashabilidadespropostaspelaBNC

C,pormeiodaspráticasdeleituraeescuta,produçãodetextos,oralidade, 

análiselinguística esemiótica. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquevalorizaosconhecimentospréviosdoalun

oparaodesenvolvimentodehabilidadesnecessáriasàtrocadeideias,discussões,àpr

áticadesaberouvirdiferentesopiniõeseconstruirconceitosem grupo. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetrabalhaestratégiasdeleitura,pormeiode 

cartaz,sinopse,ingresso,poemaeentreoutros. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesacomatividadesquerealizamotrabalhocomag

ramática,pormeiodetextosede formalúdica. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquevisaaformaçãodeumleitorliterário,porme

iodeatividadesetextosvariados,incluindoreportagemeentrevista. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquepropõeatividadesdeoralidadepúblicaein

tercâmbioconversacionalemsalade aula,pormeiodefábula, textoe 

apresentaçãoteatral. 

   

Materialdidático deLínguaPortuguesa que 

trabalha,deformacontextualizada,aconstruçãodo sistemaalfabéticoe da 

ortografia. 

   

Materialdidático deLínguaPortuguesa quepropõe 

atividadesreferentesàpráticadeproduçãodetextosenvolvendodiferentesgêneros. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetrabalhaapontuaçãopormeiodeatividade

slúdicasecontextualizadas. 
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Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaterialdidáticodeMatemáticaquepropiciaacoleta,aclassificaçãoearepresentaçã

odedadosreferentesavariáveiscategóricas,pormeiodetabelase gráficos. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaqueapresentajogosqueresgatamosconhecimentos

préviosdoalunoeservemcomoatividadesintrodutóriasparanovosconteúdos. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaquetrabalhaosconhecimentosmatemáticospormei

odascincounidadestemáticasprevistaspelaBNCC:números,álgebra, 

geometria,grandezasemedidaseprobabilidadeeestatística. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesqueabordamosignificadodemedida,

destacandoasmedidasdecomprimentopormeiodeunidadesconvencionaisenãoco

nvencionais,permitindoestimativase comparações. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticaqueapresentaproblemasqueenvolvem 

Diferentessignificadosdemultiplicaçãoededivisão,contendoadiçãodeparcelasigu

ais,configuraçãoretangular,repartiçãoempartesiguaisemedidas. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesqueprivilegiamaleitura,acomparaçã

oeaordenaçãodenúmerosnaturaisdequatroordens. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomsituaçõesproblemaqueexploramcomparações

,proporcionandodiferentesformasdecálculosetentativasderesolução. 

   

Materialdidático deCiênciasque privilegia 

ainvestigaçãocientíficapormeiodeatividadesexperimentaisaseremdesenvolvidasi

ndividualoucoletivamente. 

   

Materialdidáticode Ciênciascomatividadesque 

demonstramaimportânciaderepensaratitudeseconscientizarsobreocuidadocomo

solo. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquepropõeatividadesreferentesàestruturadoplanetaT

erra,ressaltandoapresençadevulcões,terremotosetsunamis. 

   

Material didático de  Ciências que  possibilita

 aoalunorefletirsobrecaracterísticas,composiçãoepoluiçãodoar,bemco

moasuaimportânciaparaosseresvivos. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasquepossibilitaaanálisedasprincipaiscaracterísticas do 

grupo de animais vertebrados e invertebrados e as 

condiçõesdessesseresvivosnanatureza,assimcomoseuagrupamentoesuaclassifi
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Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

cação. 

Material didático  de  Ciências que  promove discussões sobre  hábitos 

necessáriosparaamanutençãodasaúdeauditivaevisual. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquedestacaassemelhançasediferençasentreocampoe

acidade,ressaltandoaculturaeacontribuiçãodemuitospovos. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaqueretrataosdiversostiposdemoradiaseasprincipaiscar

acterísticasde cadacivilizaçãoeépoca. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquetrabalhacomoentendimentodequeosdiferentesgrup

ossociaiseétnicoscompõemascidadeseosmunicípios,destacando os desafios 

sociais, culturais e ambientais do lugar onde 

vivem,apresentandoospatrimônioshistóricoseculturais,materiaisdacidade,posicio

nando historicamente, a noção de espaço público e privado, 

destacandoaspectosda culturaedolazer. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaqueapresentaaformaçãoculturaldapopulaçãobrasileira

,enfatizandoaimportânciaeossignificadosdoslugaresdememória. 

   

Material didático de Geografia com conteúdos que contemplam a importância 

easprincipais características emrelaçãoàs paisagensdocampoeda cidade, 

bemcomoainterdepedenciadessesespaços. 

   

Material  didático  de  Geografia  que  propõe  discussões  sobre  consumo, 

ambienteeproblemasambientaispormeiodaanálisedosaspectos geográficose 

físicosdomunicípio. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomatividadesquedestacamimportantesaspectosso

breasprincipaisatividadesculturaiseeconômicasquesãodesenvolvidasna cidade. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomatividadesquelevamàdiscussãoeàcompreensão

doselementosculturaisquecompõemocampoequecaracterizamascondiçõesdevid

adaspessoasquevivemnesseespaço,permitindoidentificaratividadeseconômicas

noespaçorural,destacandoasaçõesdohomeme aimportânciadotrabalho. 

   

MaterialdidáticodeGeografiaquediferenciaerepresentacartograficamenteapaisag

emdacidade. 
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Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomconteúdosexploradosdeformacontextualiza

da,apartirdevocábulosconectadosaosignificadoqueelestêmno cotidianodoaluno. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomatividadesdeestruturaçãodeperguntaseresp

ostasapartirdetemáticasreferentesàscaracterísticasprópriasdoaluno,taiscomono

me,idade,datadeaniversário,edeseusfamiliares. 

   

Material didático de Língua Inglesa com atividades diferenciadas de 

ampliaçãovocabular tanto na língua portuguesa, quanto na língua inglesa, que 

exploram ouniversodoalunoemrelaçãoàs profissões. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesaqueincentivaapráticadefazercoleções,possibilita

ndotrocas,diálogosenovasrelaçõessociais,alémdedesenvolverhabilidadesdeorg

anização, seriaçãoe contagem. 

   

Material  didático  de  Língua  Inglesa  com  brincadeiras  e  atividades  

queestimulamaimaginação,aparticipaçãodoalunoeafamiliarizaçãocomosegundo 

idioma. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesaqueapresentaestruturasdalínguainglesaapartir 

de pequenos textos, diálogos e vocábulos, gravados em CD, por 

falantesnativosdapróprialínguainglesaequepossibilitamelhorescondiçõesdepron

úncia. 

   

MaterialdidáticodeArtequeintegraasquatrolinguagensartísticas,propostaspelaBN

CC:ArtesVisuais,Dança,TeatroeMúsica,comatividadesquepromovema 

reflexãocritica. 

   

MaterialdidáticodeArtecomatividadesquepromovemareflexãocríticaacercadossa

beresdasdiversaslinguagensartísticas. 

   

MaterialdidáticodeArtequepossibilitaaampliaçãodaexperiênciaestéticaedosrefer

enciaisartístico-culturaisapartirdaslinguagensartísticas. 

   

MaterialdidáticodeArtecomatividadesobreteatroquedestacagrandesmanifestaçõ

esartísticasbrasileiras. 

   

Material  didático  de  Arte  que  trabalha  com  experimentações  teatrais, 

destacandoaimportânciadoteatroedosprofissionaisqueneletrabalham. 

   

MaterialdidáticodeArtecompropostasdetrabalhoqueenvolvemtécnicasdemodelag

em,papelogravura exilogravura. 
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Fls:  _______________ 
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MaterialdidáticodeArtequedestaca,enquantopatrimônioculturalbrasileiro,adança

e amúsica. 

   

COLEÇÃO4ºANOENSINOFUNDAMENTAL 
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Prefeitura Mun. de Cunha 
 

Fls:  _______________ 
 

Rúbrica: ___________ 

Material didático de Língua Portuguesa com atividades que permitem ao 

alunoconhecer os símbolos contidos nas cédulas e moedas bem como o que 

elessignificam com atividades que exploram os animais que aparecem nas 

cédulas,fazendoumaligaçãocom aquestãodaextinçãoe dapreservação 

ambiental. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesacomproposta deproduçãode 

textoescritodogênerotextoinstrucional,contemplandoasetapasdeplanejamento,pr

odução eavaliaçãodotexto. 

   

Material  didático  de  Língua  Portuguesa  que  privilegia  a  produção  

oralrelacionadaaogênerotextualestudadonocapítulo. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetemcomotemaasfrutas,sendoofiocondut

orparaotrabalhocomdiferentesgênerostextuais,emespecialareportagem,opoema

ea crônica. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que utiliza o trabalho com os 

gêneroscanção e infográfico para tratar de temas que conscientizem a 

importância paraanaturezaeparaosseres vivos. 

   

Material didático de Matemática que promova o uso do material dourado 

paraque o aluno faça a construção da dezena, das centenas e das unidades 

demilhar, atravésdejogosparaaconstruçãodeconceitos matemáticos 

   

Material didático de Matemática com ícones que orientam o aluno a organizar-

se didaticamente com o material e o auxiliam para um melhor aproveitamentodo 

seutempoedosconteúdostrabalhados. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesquetrabalhamasquatrooperaçõeser

elacionama  adiçãoàsubtração,bemcomoamultiplicaçãoàdivisão. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesquetemaintençãodedesenvolver no 

aluno a capacidade de localização e movimentação no 

espaço,pormeiodesituaçõesqueutilizamocorpocomopontodereferência,retomand

oaexploraçãodosconceitosdedireitae esquerda. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomrecursosdiferenciados,lúdicoseatrativosparao

ensinodasfrações,considerandoqueelasestãopresentesemaçõesrotineirasdoalu

no. 
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MaterialdidáticodeCiênciasquetrabalhaastransformaçõesreversíveiseirreversívei

sdopontodevistada matériaeenergia. 

   

MaterialdidáticodeCiênciascomatividadesquepossibilitamaoaluno,pormeio de 

análise e construção, o entendimento das cadeias alimentares e da 

suaimportânciaparaa sobrevivênciadasespécies. 

   

Material didático de Ciências que trabalha na unidade temática Vida e 

Evolução,asrelaçõesecológicasedebiomasespecíficos,otrabalhocomobjetodeco

nhecimentocorpohumano, comdestaqueaosdiferentes sistemas. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasqueidentificaquaissãoospontoscardeais.    
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MaterialdidáticodeCiênciasqueabordacomosedáaconstruçãodecalendáriosemdif

erentesculturas,apartirdasinterferênciasdosmovimentosdaTerraedaLua. 

   

MaterialdidáticodeCiênciasqueprivilegia,enquantoobjetodeconhecimento,osmicr

o-organismos. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomatividadesreferentesaoprocessomigratórioeassitu

açõesqueofavoreceremeapresentamasdinâmicasinternasdemigraçãonoBrasil. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquepropõereflexõeseatividadesquedestacamosproces

sosmigratóriosparaaformaçãodoBrasil:osgruposindígenas,apresençaportuguesa

eadiásporaforçadadosafricanos. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaqueapresentaoprocessodecirculaçãodesdeasprimeira

scomunidadeshumanaseastransformaçõesocorridasnomeionatural. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomatividadesquediscutemsobreasrotasterrestres,fluvi

aisemarítimaseseusimpactos 

paraaformaçãodecidadeseastransformaçõesdomeionatural. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquerelacionaomundodatecnologiacomaintegraçãodas

pessoaseasexclusõessociaiseculturais. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomcapítuloqueressaltaadiversidadedoterritóriobras

ileiro,determinadapelosprocessosmigratóriosocorridosnoBrasil. 

   

Material didático de Geografia que privilegia, enquanto objetos de 

conhecimento,asinstânciasdepoderpúblicoeoscanaisdeparticipaçãosocial. 

   

MaterialdidáticodeGeografiaquetrabalhaasformasderepresentaçãoepensamento

espacial,pormeiodesistemadeorientaçãoeelementosconstitutivosdosmapas. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacompropostasdetrabalhoqueapresentamconteúdos 

que desenvolvem a percepção do aluno quanto às 

transformaçõesocorridasnoespaço,aolongodotempo,considerandoaspectosdeco

nservação edegradaçãodanatureza. 

   

MaterialdidáticodeGeografiaquedestacaasunidadespolítico-

administrativasdoBrasileasespecificidadesde cadaumadelas. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomconteúdosqueabordamasdiferençasesemelhan

çasdosterritóriosétnico-culturaisexistentesaolongodoterritóriobrasileiro. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesaqueapresentaumadimensãoculturalqueenfatiza,

paraoaluno,aconstruçãoeaampliaçãodoconhecimentodesseidioma. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomatividadesquepossibilitamotrabalhoemgrup

o,incentivandoastrocasoraisediversassituações decomunicaçãoemsaladeaula. 
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Prefeitura Mun. de Cunha 
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MaterialdidáticodeLínguaInglesacompostodeatividadeslúdicasejogosquedespert

amodesejoemaprenderos vocábulos. 
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MaterialdidáticodeLínguaInglesaquetrabalhatalidiomapartindodecincoeixosques

edesdobramemoralidade,leitura,escrita,conhecimentoslinguísticosedimensãoint

ercultural. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesaquevalorizaasferramentastecnológicasqueestã

oàdisposiçãodoalunoeaformacomoelaspodemauxiliá-lonaapreensão de novos 

conhecimentos, bem como os perigos que podem oferecerquandomalutilizadas. 

   

Material didático de Língua 

Inglesaquetrabalhaconhecimentoslinguísticos,emespecialoverbotobe. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesaquevalorizaosconceitosvoltadosàsustentabilida

de,como reduzir, reutilizare reciclar,enfatizando 

aimportânciadaaçãodecadaumnapreservaçãodoplaneta. 

   

MaterialdidáticodeArtequedestacaaimportânciadopatrimônioculturalbrasileiro.    

MaterialdidáticodeArtequedestacaotrabalhocomteatro,evidenciandocontextosep

ráticas,elementosdelinguagemeprocessosdecriaçãoenquantoobjetosdeconheci

mento. 

   

MaterialdidáticodeArtequeapresentanaunidadetemáticaArtesIntegradas,opatrim

ônioculturaleaarteetecnologia,comoobjetosdeconhecimento. 

   

MaterialdidáticodeArtequedestacadoispintoresimportantesparaasartesvisuais,e

mespecialdaarteabstrata. 

   

MaterialdidáticodeArtequevalorizaadançaeossentimentosquepodeprovocaremc

adapessoaerelaçõesentreaspartesdocorpoedestascomotodocorporalnaconstruç

ãodomovimentodançado 

   

MaterialdidáticodeArtequedestacaelementos,notação,criaçãoeregistrosmusicais

convencionaisenãoconvencionais. 

   

COLEÇÃO5ºANOENSINOFUNDAMENTAL 

Materialdidático 
deLínguaPortuguesacomseçãonaqualsãopropostasaanáliseeareflexãosobrealín
guaealinguagem,promovendoaconstruçãodeconhecimentoslinguísticoseaaquisi
çãodosistemadeescrita. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaqueapresentapropostadeprodução 

textualescritadogênerominidicionáriohumorísticoilustrado. 
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MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetrabalhaogênerotextualsinopse.    

Materialdidático deLíngua Portuguesaque temcomo objetode conhecimento, 

parapráticasdeleitura,o gênerolenda,em verso eem prosa. 

   

MaterialdidáticodeLínguaPortuguesaquetrabalhanaspráticasdeanáliselinguística

,osverboseostemposverbais. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesquedesenvolvemosenso 

crítico do aluno em relação aos seus hábitos de uso e consumo no sentido 

geral,destacandonoçõesdeEducaçãoFinanceira. 

   

MaterialdidáticodeMatematicacomatividadesqueestimulamoalunoquanto 

àanálisedesituaçõesreaisepropõeproblematizaçõescompossibilidadesderesoluç
õesapartirdeváriosenfoques,contribuindocomodesenvolvimentodacriatividade 
edaintuiçãomatemática. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomatividadesdeleituraeinterpretaçãode 

tabelase gráficos. 

   

Material  didático  de  Matemática  com  atividades  que  utilizam  malhas 

quadriculadaspararepresentarelocalizaraposiçãodepessoaseobjetosnoespaço. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomunidadedetrabalhoquedestacaa 

utilizaçãodosnúmerosracionaisnocotidianodoaluno,contemplandoanálise, 
interpretação,formulaçãoeresoluçãodeproblemas. 

   

MaterialdidáticodeMatemáticacomproblemaseatividadesqueenvolvema 

probabilidadecomoumaestratégiadeensino. 

   

Material didático de Ciências com conteúdos que apresentam o processo 
dedigestão no organismo humanoe os órgãos responsáveis por 
ele,atividadesqueutilizamcomoobjetodeconhecimentoanutriçãodoorganismoea 
alimentaçãosaudável. 

   

Material didático de Ciências com metodologias de trabalho que possibilitam 
aoalunoconhecerosórgãosqueintegramosistemarespiratório,analisandosuasfunç
õesemcadaetapadoprocesso. 

   

MaterialdidáticodeCiênciascomconteúdosquetratamdetemáticasrelacionadas à 

análise das funções hormonais no corpo humano, ressaltando 

dequeformaoshormôniosagemnamanutençãodasfunçõesvitaisdoorganismo. 

   

Material didático de Ciências estruturado por meio de temáticas pertinentes 
àrealidadedoaluno,querelacionaaCiênciacomoplanodefundoparaadiscussãosobr
easexualidadehumanaeofuncionamentodosistema 
reprodutor. 

   

MaterialdidáticodeHistóriacomconteúdosqueapresentamasformasde 

organizaçãosocialepolítica:anoçãodeEstado. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquerelacionaanoçãodecidadaniaaosprincípios 

derespeitoàdiversidade,àpluralidadeeaosdireitoshumanos. 
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MaterialdidáticodeHistóriaquetemcomoobjetodeconhecimentoosurgimentodaesc
ritaecomoelaservedefonteparaatransmissãodesaberes,culturasehistórias. 

   

MaterialdidáticodeHistóriaquepromoveastradiçõesoraiseavalorizaçãoda 

memória,queapresentadiferentesformasdemarcaçãodapassagemdotempo. 

   

Material  didático  de  Geografia  com  atividades  que  destacam  
aspectosrelacionadosaoaumentodapopulaçãourbananoBrasilesuasconsequênci
as. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacompropostasdeatividadesqueincentivamapesquisa
pelosarredores 
daescola,comopontodepartidaparaoestudosobreaqualidadeambiental. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomconteúdosqueabordamoêxodoruraleo 

processode migração. 

   

MaterialdidáticodeGeografiacomunidadetemáticaqueabordaasformasde 

representaçãodosconceitosgeográficoseopensamentoespacial. 
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MaterialdidáticodeGeografiacomatividadesquepropõemidentificare 

compararasmudançasdostipos 

detrabalhoedesenvolvimentotecnológiconaagropecuária,na 

indústria,nocomércioenos serviços. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacompropostadetrabalhoquevalorizao 

conhecimentopréviodoaluno,comafinalidadedepossibilitaraaquisiçãoefetivadosv

ocábuloseestruturasgramaticaisdosegundo idioma. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacompropostadetrabalhorelacionadaàs 

horaseousodepronomespessoais paradiscriminar osujeitoemumaoração. 

   

MaterialdidáticodeLínguaInglesacomatividadesquepossibilitamaoaluno 

conhecerafunçãodeglossários,dicionáriosilustradosedicionáriosbilíngues. 

   

Material didático de Língua Inglesa com proposta pedagógica que valoriza a 

arteenquantopreservaçãoemanifestaçãodaculturahumana,promovendoumtrabal

hointerdisciplinarentreaLínguaInglesaeaArte. 

   

Material didático de Arte que possibilita o conhecimento sobre o 

SurrealismopormeiodasArtesVisuaiscomoreconhecimentodeobrasdeartedessep

eríodo,comatividadesquepropiciaaexperimentaçãoecriaçãodeobrasdeartesurrea

listasutilizandoatécnicadadecalcomania. 

   

Material didático de Arte com atividades que possibilitam ao aluno perceber 

eexplorar os elementos constitutivos da música, por meio de jogos, 

brincadeiras,cançõesepráticasdiversasdecomposição/criação,execuçãoeaprecia

ção 

musical. 

   

Material didático de Arte que tem como objeto de conhecimento os processosde 

criação, de forma que o aluno possa experimentar possibilidades criativas 

demovimentoedevoznacriaçãodeumpersonagemteatral,discutindo 

estereótipos. 

   

MaterialdidáticodeArtecomatividadesqueexploramdiferentestecnologiase 

recursosdigitaisquantoaosprocessosdecriaçãoartística. 
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ASSESSORIAPEDAGÓGICAECAPACITAÇÃODOCENTE 

Assessoramento pedagógico realizado por profissionais especializados em 

áreas específicas, com experiência e atuação nas redes públicas de ensino.  

   

Assessoramento pedagógico que disponibiliza à equipe pedagógica do 

município cursos com temáticas relacionadas à atualidade e voltados à 

operacionalização do material didático. 

   

Assessoramento pedagógico que realiza – presencial e/ou a distância – cursos 

estruturados com a intenção de orientar o educador quanto ao trabalho voltado 

para a prática pedagógica por meio da utilização dos materiais didáticos.  

   

Assessoramento pedagógico que promove cursos com temáticas voltadas aos 

campos de experiências e aos componentes curriculares propostos na BNCC, 

contemplando conteúdos, estrutura curricular, proposta metodológica e 

articulação com o ambiente digital de aprendizagem.  

   

Assessoramento pedagógico que promove formações pedagógicas presenciais 

e a distância (síncronas e/ou assíncronas), com diversidade de temas 

relacionados à educação e ao ensino, podendo acontecer por meio de cursos, 

encontros, palestras, seminários, jornadas e/ou plataformas digitais.  
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Assessoramento pedagógico que contempla um programa de implantação e 

visitas realizadas por consultores pedagógicos.  

   

Assessoramento pedagógico com atendimento permanente e gratuito por meio 

de contato telefônico (0800), e-mail e WhatsApp.  

   

Assessoramento pedagógico que contempla atendimentos na área de 

tecnologia educacional, com formação específica e direcionada ao melhor uso 

do ambiente digital de aprendizagem.  

   

Assessoramento pedagógico que contribui para reflexões e mecanismos que 

fortalecem as ações colaborativas entre a escola e a família, tendo como base 

o trabalho já realizado por unidades escolares parceiras. 

   

Assessoramento pedagógico que realiza atendimentos e fornece devolutivas ao 

município a respeito dos instrumentos de avaliações que integram o Sistema de 

Ensino. 

   

AMBIENTEDIGITAL DE APRENDIZAGEM 

Ambiente digital de aprendizagem articulado ao material didático de referência, 

de modo a ampliar as possibilidades pedagógicas.  

   

Ambiente digital de aprendizagem com possibilidade de acesso on-line por 

diferentes dispositivos, como desktops, notebooks, tablets e smartphones, por 

meio de usuário e senha individuais. 

   

Ambiente digital de aprendizagem com ferramenta de notificações das 

atualizações de conteúdo, por meio da qual é possível receber notificações das 

atualizações que forem feitas na página. 

   

Ambiente digital de aprendizagem que contempla calendário on-line para todos 

os perfis de usuários, o qual permite agendar e acompanhar compromissos e 

eventos organizados pelos professores e pelos gestores, bem como enviar 

atividades aos alunos.  

   

Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza a versão digitalizada dos 

livros didáticos da coordenação, do professor e do aluno.  

   

Ambiente digital de aprendizagem com videoaulas disponíveis para alunos e 

professores, as quais abordam temáticas relacionadas aos capítulos do 

material didático.  

   

Ambiente digital de aprendizagem que contempla objetos educacionais digitais, 

com a finalidade de apoiar o professor oferecendo referências digitais que 

contemplam as temáticas abordadas em sala de aula. 

   

Ambiente digital de aprendizagem que oferece a professores e gestores links 

de acesso aos principais documentos que balizam e norteiam a educação 

brasileira. 

   

Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza sala de aula virtual que 

possibilita ao professor realizar encontros síncronos ou assíncronos, gerenciar 

áudios e câmeras, agendar e determinar o tempo de suas aulas, interagir com 

os alunos por meio de um quadro branco e de enquetes e transmitir vídeos e 

áudios. 
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Ambiente digital de aprendizagem com ferramenta que possibilita a alunos e 

professores compartilhar documentos em diferentes formatos, links da internet, 

imagens, vídeos, além das atividades produzidas individualmente ou em grupo, 

compondo um portfólio do aluno e da turma. 

   

Ambiente digital de aprendizagem que possibilita a professores e gestores o 

acesso à relação dos alunos da turma, bem como às informações sobre o 

último acesso e link direto para o progresso individual do estudante. 

   

Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza sugestões de sequências 

didáticas para auxiliar o professor em seu planejamento.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil que 

disponibiliza conteúdos com caráter essencialmente lúdico, com 

intencionalidade pedagógica e considerando a faixa etária e o estágio de 

desenvolvimento da criança.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil que 

disponibiliza histórias narradas e animadas.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil com objetos 

educacionais digitais em formato de vídeos, músicas e jogos que estimulam o 

aprendizado das crianças e promovem a interação entre elas.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado ao Ensino Fundamental que 

disponibiliza dados objetivos acerca do ponto de partida dos alunos nos 

estudos, por meio de sondagem específica e que afere o domínio dos 

conhecimentos prévios, especialmente os conceituais.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado ao Ensino Fundamental com 

espaço específico para as notas do aluno, no qual o professor gerencia o 

percurso das atividades e o caderno de notas e o aluno pode acessar os seus 

conceitos, comentários e notas atribuídas individualmente.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado ao Ensino Fundamental que 

disponibiliza trilhas de aprendizagem organizadas em quatro etapas: 

sondagem, reforço, verificação e saiba mais. 
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SISTEMADEAVALIAÇÃODODESEMPENHOACADÊMICOPARAOSALUNOSDO3ºANODOENSIN

OFUNDAMENTAL,NOSANOSEMQUEOCORREAAPLICAÇÃOOFICIALDOSAEB(ANOSÍMPARES)EPARA

OSALUNOSDO4ºANOSDOENSINOFUNDAMENTAL,NOSDEMAISANOS(PARES) 

Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que possibilita ao município 

escolher a aplicação dos testes na modalidade impressa ou on-line, atendendo 

as suas especificidades.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que se destina aos alunos 

do 3.ºano do Ensino Fundamental, nos anos em que ocorre a aplicação oficial 

do Saeb (anos ímpares), e para os alunos do 4.º ano do Ensino Fundamental, 

nos demais anos (pares).  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico composto por itens 

elaborados em conformidade com procedimentos metodológicos específicos da 

área de avaliação externa de aprendizagem em larga escala.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico composto por testes que 

identificam a evolução da aprendizagem do aluno, no que se refere ao 

desenvolvimento de novas competências e habilidades específicas dos 

componentes curriculares de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que verifica o nível de 

proficiência de cada aluno nas seguintes competências: leitora, com enfoque na 

leitura; matemática, com ênfase na resolução de problemas; e científica, com 

foco nos fenômenos naturais e na tecnologia.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que considera, em sua 

escala, os mesmos níveis de avaliação da aprendizagem adotados pelo Saeb: 

Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que contempla 

questionários, os quais coletam informações da caracterização 

sociodemográfica, repertório cultural, repertório social, motivação, hábitos de 

estudos e trajetória escolar de cada aluno. 

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que transforma as 

respostas dos itens em um escore denominado proficiência, utilizado pela 

Teoria da Resposta ao Item (TRI), tal como as avaliações institucionalizadas 

pelo MEC. 

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que apresenta os 

resultados por meio da Teoria Clássica dos Testes (TCT) e permite uma 

avaliação quantitativa, possibilitando a análise qualitativa de tais resultados por 

meio da Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que disponibiliza itens 

elaborados considerando três aspectos: eixo, processo cognitivo e situação de 

uso. 
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• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que se ancora em uma 

matriz de referência, considerando estruturas básicas de conhecimento e 

relacionando-as aos conteúdos trabalhados e aos processos cognitivos pelos 

quais o aluno deve perpassar.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que apresenta uma 

proposta curricular elaborada com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, 

bem como nos documentos que balizam as avaliações nacionais, como o Saeb, 

e as internacionais, como o PISA. 

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que disponibiliza os 

resultados por meio de relatórios, geral e específico (por ano escolar, por turma 

e por escola), possibilitando a análise dos resultados dos alunos de forma 

individualizada e o redirecionamento do trabalho pedagógico.  

   

• Sistema de avaliação do desempenho acadêmico que possibilita as análises 

individual e comparativa da aprendizagem do aluno, auxiliando o professor na 

elaboração de planos de ação diferenciados. 

   

SISTEMADEACOMPANHAMENTODAGESTÃOEDUCACIONAL 

Sistema de acompanhamento da gestão educacional que sistematiza 

informações acerca do ensino oferecido pela rede e que traça o perfil da 

qualidade desse ensino, identificando as potencialidades e as possíveis 

fragilidades da gestão escolar em uma série histórica. 

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que permite o acesso 

on-line aos indicadores, por meio de usuário e senha individuais. 

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que possibilita o 

levantamento de informações referentes ao município, por meio de dados 

disponíveis em sites oficiais, para composição do perfil da gestão municipal, os 

quais são atualizados ao menos duas vezes ao ano.  

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que apresenta um grupo 

de indicadores que fornece subsídios para que o gestor tenha uma visão mais 

ampla do município com base na análise de questões referentes às 

características populacionais, sociais e econômicas. 

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que disponibiliza um 

grupo de indicadores que retrata questões relacionadas à gestão por meio de 

uma visão voltada para os recursos financeiros do município.  

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que contempla um grupo 

de indicadores voltados aos aspectos educacionais da rede de ensino, 

abordando informações como matrícula, fluxo, distorção idade-série, 

proficiência, Ideb, entre outros.  

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que fornece, na análise 

de cada indicador, gráficos em diferentes formatos com a sistematização dos 

dados, além de uma descrição com as informações necessárias para que o 
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gestor analise os dados apresentados no gráfico. 

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que apresenta em cada 

indicador um texto que faz um alerta em relação aos aspectos que merecem a 

atenção do gestor público. 

   

• Sistema de acompanhamento da gestão educacional que possibilita a 

impressão dos relatórios com os gráficos e as análises de cada indicador. 

   

MATERIAISERECURSOSCOMPLEMENTARES 

Agenda escolar consumível para o Ensino Fundamental que contempla 

adesivos, calendário, datas comemorativas, espaço para anotação de notas e 

datas de provas. Material em formato vertical, espiralado e com espaços 

adequados para o preenchimento.  

   

• Agenda escolar consumível para a Educação Infantil (3, 4 e 5 anos) com 

projeto gráfico condizente a essa faixa etária, em formato vertical, espiralada e 

com espaços adequados para comunicação entre a família e a escola.  

   

Livro didático em formato ampliado (tamanho A3) para os alunos portadores de 

deficiência visual parcial, a partir de 4 anos. Material espiralado, formato 

vertical, miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores e capa 

confeccionada em papel resistente.  

   

    

 

Cunha, 01 de Dezembro de 2021. 

 

 

Tânia Valéria de Toledo Gomes 

Secretária Municipal de Educação 
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ANEXO II – Modelo da Proposta de Preços 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DECUNHA 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 01/2021. 

PROCESSOnº 187/2021 

 

PrezadosSenhores: 

 

Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa Prefeitura, 

vimos apresentar anossaproposta como participanteda Concorrência n°.01/2021. 

 

Razãosocial:  

CNPJsobnº:  

EndereçoCompleto:  

CEP:  

Fone/Fax:  

E-mail:  

  

 

DADOSBANCÁRIOSDAEMPRESA: 

NOMEDOBANCO:  

AGÊNCIANº:  

AGÊNCIA:  

CONTACORRENTENº:  

 

OBJETO:Contratação de sistema pedagógico estruturado de ensino para alunos e 

professores da Rede Municipal de Educação compreendendo a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, composto de: Livros didáticos para alunos e professores; Ambiente Digital de 

Aprendizagem para alunos e professores; Formação continuada e capacitação de docentes 

e gestores; Avaliação de aprendizagem para alunos; Avaliação institucional para a gestão 
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municipal. 

 

 

Níveis deEnsino 

 

Níveis/Anos 

Quantidade

Estimada 

dealunos 

2021 

Quantidade

estimada 

dematerial 

Preço 

UnitárioD

o Material 

/Serviços 

Valor 

TotalAluno/A

no 

 

Educação 

Infantil 

MaternalI(2anos) 67 67   

MaternalI(3anos) 113 226   

PréI(4anos) 141 282   

PréII(5anos) 178 356   

 

EnsinoFunda

mentalI 

1ºAno 163 652   

2ºAno 125 500   

3ºAno 146 584   

4ºAno 185 740   

5ºAno 187 748   

Total...............................................................................................

. 
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Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas 

no Edital. 

 DECLARAMOS, para os devidos fins, QUE CONSIDERAMOS, NA FORMULAÇÃO DOS 

CUSTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS:  

1) os tributos (impostos, taxas, encargos sociais, contribuições, etc);  

2) outros que incidam ou venham a incidir sobre os preços a serem ofertados.  

 

DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO: [Nome, nº do CPF, nº 

do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial]. 

 

 

 _______________ , ______ de ___________ de ________.  

 

 

[Assinatura e carimbo do Representante da Empresa]
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ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO Nº ---/20XX QUE, ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CUNHA 

E A EMPRESA ___________________, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE 

SISTEMA PEDAGOGICO ESTRUTURADO DE ENSINO Pelo presente instrumento, as partes 

no final assinadas, de um lado, o MUNICIPIO DE CUNHA, pessoa jurídica de Direito Público, 

inscrita no CNPJ sob o nº 45.704.053/0001-21 com sede à Praça Cel. João Olímpio, nº 91, 

Centro, CEP 12.530-000, na cidade de Cunha, neste ato representada pelo (a) Prefeito(a) 

Municipal, Sr(a). -------------, portador (a) do CPF. n º _______________ e do RG. nº 

____________ SSP/SP, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado 

a empresa ___________, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ________________, estabelecida À 

Rua _______________(nº, bairro, CEP, cidade), doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada por seu (sócio, diretor, procurador), Sr. 

_______________, portador da Cédula de Identidade nº _______________e do CPF nº 

_____________,de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por 

..........................., têm entre si justo e avençado, com inteira sujeição à Lei Federal nº. 8.666, 

de 21 de junho de 1993 com suas alterações posteriores, contratação de sistema pedagógico 

estruturado de ensino para alunos e professores da Rede Municipal de Educação 

compreendendo a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, composto de: Livros didáticos 

para alunos e professores; Ambiene digital de aprendizagem para alunos e professores; 

Formação continuada e capacitação de docentes e gestores; Avaliação de aprendizagem para 

alunos; Avaliação institucional para a gestão municipal, com respaldo no Processo de Licitação 

nº 187/2021, Modalidade Concorrência nº 01/2021, e mediante cláusulas e condições a seguir 

enunciadas:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - Obriga-se a CONTRATADA, na forma deste contrato a 

entregar os materiais e prestar os serviços, na conformidade da Concorrência nº 01/2021, a 

qual doravante passa a fazer parte integrante deste Termo Contratual, complementando-o em 

tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria (Lei Federal nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas legais atinentes à matéria).  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – A prestação de serviços de que trata a cláusula anterior 

será de contratação de sistema de ensino especializado com fornecimento de material didático 

pedagógico, Ambiente digital de aprendizagem para alunos e professores; Formação 

continuada e capacitação de docentes e gestores; Avaliação de aprendizagem para alunos; 

Avaliação institucional para a gestão municipal, nos quantitativos estimados de material 
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didático pedagógico, conforme segue: 

 

 

NíveisdeEns

ino 

 

Níveis/Anos 

QuantidadeEs

timada 

dealunos 

          2022 

Quantidadee

stimadadem

aterial 

PreçoUnit

ário 

DoMaterial 

/Serviços 

Valor 

TotalAlun

o/Ano 

 

EducaçãoInfanti

l 

MaternalI(2an

os) 

67 67   

MaternalII(3a

nos) 

113 226   

PréI(4anos) 141 282   

PréII(5anos) 178 356   

 

 

EnsinoFundame

ntalI 

1ºAno 163 652   

2ºAno 125 500   

3ºAno 146 584   

4ºAno 185 740   

5ºAno 187 748   

Total....................................................................................................  
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Parágrafo Primeiro – A Contratada compromete-se a entregar os materiais pedagógicos, até 

25 (vinte e cinco)diasúteis, contadosdarequisição da Secretaria Municipalda Educação. 

Parágrafo Segundo – Os materiais deverão ser fornecidos nas condições, no preço e no 

prazo estipulados naproposta. 

Parágrafo Terceiro – A Contratada deverá prestar assessoria e capacitação aos educandos 

e equipe técnica daSecretariaMunicipal da Educação. 

Parágrafo Quarto – Deverá permitir acesso aos educadores e educandos a Ambiente Digital 

de Aprendizagemduranteo período contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - Pagará a CONTRATANTE à CONTRATADA pela efetiva 

entrega do material didático e competente apoio técnico pedagógico e capacitação dos 

professores e demais serviços correlatos, conforme cronograma de atividades e proposta da 

contratada. 

 R$ _________ (_____________________) por aluno/ano, da Educação Infantil 

(Maternal, Pré I e Pré II) e do Ensino Fundamental do (1º ao 5º ano).  

 

Parágrafo Primeiro – Os preços apresentados terão seus valores fixos em Reais durante o 

período de um ano. Esses valores, inicialmente contratados, poderão ser reajustados, 

somente após um ano, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC, ou, na falta deste, por outro que o substitua, de acordo com a Lei Federal nº 

10.192/01.  

Parágrafo Segundo – O pedido de reajuste deverá ser protocolado no setor de protocolo 

desta Prefeitura Municipal, situado na Praça Cel. João Olímpio, nº 91, Centro – Cunha/SP, 

cuja data base é a data de apresentação da proposta.  

 

CLÁUSULA QUARTA - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias a contar da 

entrega dos materiais, conforme cronograma de atividades e de desembolso, juntamente 

com a Nota Fiscal/Fatura, que deverá estar devidamente atestada por servidor competente 

da Secretaria Municipal da Educação, obedecendo-se a cronologia de pagamentos 

conforme disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

pela Lei Federal nº 9.648/98.  

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA, visando o cumprimento da obrigação que lhe é 

atribuída pela Lei Federal nº 9.032/95, em seu art. 4º, apresentará à Prefeitura, no ato dos 
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pagamentos devidos, a Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa do INSS e 

Certificado de Regularidade do FGTS, com prazo de validade vigente, como condição para 

liberação do seu crédito.  

Parágrafo Segundo - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA de responsabilidade 

pelos materiais fornecidos ou implicará em sua aceitação. 

 

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de execução será de 12 (doze) meses, contados à partir da 

assinatura do contrato. Parágrafo Único - O prazo de vigência do contrato poderá ter sua 

duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até completar 60 (sessenta) meses, 

nos termos do artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 

posteriormente, à critério da Administração, e por interesse e conveniência desta.  

 

CLÁUSULA SEXTA - A fiscalização do fornecimento oriundo do presente contrato em 

nenhuma hipótese eximirá a contratada às responsabilidades contratuais e legais bem como 

os danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja pôr atos próprios ou de 

terceiro. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Como garantia pelo cumprimento deste contrato, a Contratada 

recolheu aos cofres da Contratante, a garantia correspondente a 3% (três por cento) do 

valor contratual, na modalidade de ___________________, com vencimento em 

___/___/___.  

Parágrafo Primeiro – Em havendo aditamento do valor contratual a Contratada deverá 

proceder, em até 10 (dez) dias, ao aditamento da caução, de modo a manter-se a garantia 

inicial.  

Parágrafo Segundo – A Contratada obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia 

oferecida, caso a mesma venha a vencer antes do recebimento definitivo dos serviços. 

Parágrafo Terceiro – Na hipótese da garantia oferecida vir a ser atingida, em decorrência 

de conduta penalizadora aplicada à Contratada, obriga-se a mesma, no prazo de 10 (dez) 

dias contados da data em que ocorrer a apropriação, a complementá-la, de modo a 

recompor o seu valor original. 

Parágrafo Quarto – Em não sendo possível tal providência, devido à modalidade de 

garantia efetuada pela Contratada, as multas poderão ser descontadas dos valores que a 

Contratada tenha a receber, correspondente à parcela contratual seguinte à lavratura da 
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penalização. 

Parágrafo Quinto – Caso o valor da multa ultrapasse o da garantia prestada, a diferença 

será descontada dos valores que a Contratada tenha a receber, correspondente à parcela 

contratual seguinte à lavratura da penalização, ou ainda, cobrada judicialmente.  

Parágrafo Sexto – A devolução da garantia oferecida pela Contratada será feita após o 

recebimento definitivo dos serviços, desde que estejam cumpridas todas as obrigações pela 

mesma assumida, sem prejuízo das responsabilidades supervenientes.  

Parágrafo Sétimo – A devolução da garantia, não isentará a Contratada das 

responsabilidades de ordem civil que lhe couberem.  

Parágrafo Oitavo – A garantia, recolhida em moeda corrente, será atualizada 

monetariamente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC, ou outro índice adotado, em substituição deste, pelo Governo Federal, até a data de 

sua restituição à Contratada. 

 

CLÁUSULA OITAVA – As despesas objeto da presente licitação serão atendidas com os 

recursos orçamentários consignados na Lei Orçamentária vigente, sob a classificação: 

 

- 57 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 510  

- 58 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 512  

- 59 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.32.00.00.00.00 510  

- 86 04.02 12.361.0005 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 542  

- 93 04.03 12.365.0005 2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 508  

- 97 04.04 12.367.0005 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 518 

 

CLÁUSULA NONA - Alterações às cláusulas ora convencionadas serão procedidas através 

de simples aditamentos de comum acordo entre as partes, sempre por escrito.  

Parágrafo Primeiro – A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até 

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme artigo 65, 

parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações introduzidas posteriormente. 

Parágrafo Segundo – Nenhum acréscimo poderá exceder o limite acima estabelecido, 

facultada a supressão, além do limite nele estabelecido, mediante acordo entre os 

contratantes, conforme previsto na Lei Federal nº 9.648/98. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - A Contratada está sujeita às seguintes multas, sem prejuízo do 

ressarcimento de eventuais danos causados à Prefeitura ou a terceiros, podendo ser 

descontado do crédito a receber, em favor da Contratante:  

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA que falhar ou fraudar a entrega do objeto, será 

declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, restando impedida de contratar 

com a Administração Pública em geral, enquanto perdurar os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, garantida a prévia defesa.  

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial da obrigação objeto do presente 

contrato será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;  

Parágrafo Terceiro – No caso de rescisão do contrato por ato imputável à contratada, será 

aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do ajuste;  

Parágrafo Quarto - O atraso na entrega do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 

1,0% (um por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o 15° (décimo quinto) dia de 

atraso, após será considerado inexecução total do contrato.  

Parágrafo Quinto - O descumprimento do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para reposição 

da mercadoria entregue em desacordo com as especificações constantes do objeto deste 

ajuste ou para substituição da Nota Fiscal/Fatura emitida com falhas, acarretará a aplicação 

de multa diária equivalente a 1% do valor do contrato.  

Parágrafo Sexto - O fornecimento do objeto em desacordo com as especificações 

constantes do contrato, ou em níveis de qualidade inferior ao especificado no presente 

ajuste sujeitará a Contratada à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem 

prejuízo da substituição do objeto, e demais sanções aplicáveis.  

Parágrafo Sétimo – Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas do contrato, será 

aplicada multa de 3% (três por cento) do valor do ajuste.  

Parágrafo Oitavo - Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado 

procedimento administrativo específico, sendo assegurado à Contratada o direito ao 

contraditório e ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.  

Parágrafo Nono - As multas são independentes e não eximem a Contratada da plena 

execução do objeto do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A contratada obriga-se a manter durante toda a execução 

do contrato em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas todas as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas 

neste contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de dá-lo 

por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente, ou pôr via 

postal, com prova de recebimento. Fica a critério da CONTRATANTE, declarar rescindido o 

contrato, nos termos desta cláusula ou aplicar as multas respectivas de que trata a cláusula 

décima.  

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece desde já os direitos da CONTRATANTE em 

caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a licitações e contratos 

administrativos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - A CONTRATADA será responsável pelos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 

8.666/93 com alterações posteriores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA - Dá-se ao presente contrato o valor de R$ 

_________________ (___________________) para todos os efeitos legais.  

 

CLÁUSULA DÉCIMAQUINTA - Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Cunha/SP, com 

renúncia de outro, por mais privilegiado que seja, com seu domicílio legal, para dirimir 

questões que possam resultar deste contrato e que não puderem ser amigavelmente 

solucionadas.  

 

E por assim estarem justos e contratados, fizeram este instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo que também o assinam.  

 

MUNICÍPIO DE CUNHA, ____ de ____________ de 2.0xx 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- Prefeito(a) Municipal – 

- Contratada – 
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TESTEMUNHAS:  

 

_______________________________ ____________________________ Nome Nome  

CPF        CPF 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

(CONTRATOS) 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CUNHA 

CONTRATADO: 

 CONTRATO N° (DE ORIGEM): 

 

 OBJETO: Contratação de sistema pedagógico estruturado de ensino para alunos e 

professores da Rede Municipal de Educação compreendendo a Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, composto de: Livros didáticos para alunos e professores; Ambiente digital de 

aprendizagem para alunos e professores; Formação continuada e capacitação de docentes 

e gestores; Avaliação de aprendizagem para alunos; Avaliação institucional para a gestão 

municipal.  

 

ADVOGADO(S) / Nº OAB: (*)___________________________________________  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

1. Estamos CIENTES de que:  

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil;  

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:  

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
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publicação;  

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer 

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

LOCAL e DATA: Cunha, xx de xxx de 2022. 

 

 GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

 Nome: 

 Cargo: 

 CPF nº _____________________________ e R.G. nº______________________________ 

Data de Nascimento:  

Endereço residencial completo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE:  

Nome: Cargo: 

 CPF nº_______________________________ e R.G. nº ____________________________ 

Data de Nascimento:  

Endereço residencial completo: 

 E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura: _______________________________________________________  

 

Pela CONTRATADA:  

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

RG:  

Data de Nascimento:  
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Endereço residencial completo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

Telefone(s):  

Assinatura: _______________________________________________________  

 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUNHA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Praça Cel. João Olímpio, nº 91, Centro. 

CUNHA– SP 

 

 Referência:  

Concorrência Publica Nº 01/2021 

 Processo Adm nº 187/2021 

 

Prezados Senhores  

A empresa ________________________________________, com sede à 

........................................., inscrita no C.N.P.J. (MF) sob nº ............................, declara 

expressamente e sob as penas cabíveis, a inexistência de fato superveniente impeditivo à 

habilitação desta empresa no presente certame licitatório, nos termos do artigo 32, § 2º, da 

Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.  

 

 

Local e Data:  

 

 

Carimbo, nome e assinatura do(s) responsável(s) legal(s) da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOV 
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DECLARAÇÃODESITUAÇÃOREGULARPERANTEOMINISTÉRIODOTRABALHO 

(MODELOA–DECRETOFEDERALNº4.358/02) 

 

 

À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUNHA 

COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÕES-CPL 

Praça Cel. João Olimpio, 91, 

Centro.CUNHA-SP 

 

 

Referência:  

Concorrência Pública nº 01/2021 

Processo adm nº 187/2021 

 

PrezadosSenhores 

Aempresa......................,comsedeà...........,InscritanoC.N.P.J.(MF)nº,porintermédiodeseurepr

esentantelegalo(a)Sr.(a)....................,portador(a)daCarteiradeIdentidadenº 

.................edoCPFnº

 .............................................,DECLARA,parafinsdodispostonoincisoVdoart.27daLeiFederaln

º8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 

não emprega menordedezoitoanosemtrabalho 

noturno,perigosoouinsalubreenãoempregamenordedezesseisanos. 

 

Ressalva:empregamenor,apartirdequatorzeanos,nacondiçãodeaprendiz(). 

 

 

LocaleData: 

Assinatura do representante legal 

 

(Observação:emcasoafirmativo,assinalararessalvaacima) 
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ANEXOVI - DEMONSTRATIVODOSÍNDICESFINANCEIROS 

ÀPREFEITURADOMUNICÍPIODECUNHA  

COMISSÃOPERMANENTEDELICITAÇÕES 

Praça Cel. João Olimpio, 91,Centro 

CEP:12.530-000-CUNHA–SP 

 

Referência:  

Concorrência Pública nº 01/2021 

Processo Adm nº 187/2021 

 

   , Contador, devidamente inscrito no Conselho 

RegionaldeContabilidade–CRCsobnº

 ________________________________________,DECLARA,p

araosdevidosfinsesobaspenasdaLei,queosíndicesabaixoforamextraídosdoselementosconstantesdoBalançoPatrimoni

aldoúltimoexercício,devidamentelançadonoLivro Diárionº ____ , 

àspáginasnúmeros______ , comosegue: 

 

I –ÍNDICEDELIQUIDEZGERAL - ILG=(AC+RLP)/(PC +ELP) 

Onde: 

AC=R$  

RLP=R$   

PC=R$    

ELP=R$    

ILG=R$  

 

II – ÍNDICEDELIQUIDEZCORRENTE - ILC=(AC/PC) 

Onde: 

AC=R$  

PC=R$  

ILC=R$  

 

III -ÍNDICE DEENDIVIDAMENTO - IE =(PC+ELP/AT) 

Onde: 

PC=R$   

ELP=R$   

AT=R$  

IE=R$  

 

LocaleData: 

Carimbo,nomeeassinaturadoCONTADORedoRESPONSÁVELLEGALDAEMPRESA 
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ANEXOVII 

MODELODEDECLARAÇÃO DEMICROEMPRESAOUEMPRESADEPEQUENOPORTE 

 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa 

_________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 

nº _______________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer 

dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar 

nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto 

de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar do 

procedimento licitatório da Concorrência nº 01/2021, realizado pela Prefeitura Municipal de 

Cunha.  

 

Local e Data:  

Assinatura do representante legal
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RAZÃOSOCIAL: 

ENDEREÇOCOM CEP: 

CN P J: INSCRIÇÃOESTADUAL: 

PARAEFEITODEPAGAMENTO:B
ANCO: 
C/C Nº. 
AGENCIANº.: 
CIDADE: 

RESUMO DOS DADOS CADASTRAIS 

Para melhor atendimento, e racionalização dos serviços de Licitação, solicitamos a V.S.ª, o 

especial obséquio de nos fornecer as seguintes informações, preenchendo esta ficha, para 

no caso de sua empresa vir a ser a vencedora, já termos os dados necessários para a 

elaboração do contrato/pedido de material e ordem de pagamento. 

 

* CONTATO REFERENTE À LICITAÇÃO (assuntos referentes aos documentos de 

documentação / propostacomercial/ outros) 

NOME:............................................................................................................................ 

TELEFONECOMDDD:................................................................ 

FAXCOMDDD:................................................................ 

CELULARCOMDDD:................................................................ 

EMAIL:................................................................ 

 

* CONTATO REFERENTE À ENTREGA DOS PRODUTOS (assuntos gerais 

referentes a entregas dosprodutos/serviços) 

NOME:...........................................................................................................................  

TELEFONECOMDDD:................................................................ 

FAXCOMDDD:................................................................ 

CELULARCOMDDD:................................................................ 

EMAIL:................................................................ 

 

*PESSOAQUEASSINARÁOINSTRUMENTOCONTRATUAL 

NOME:................................................................................................................................................ 

TELEFONECOMDDD:................................................................ 

CARGOQUEOCUPA:................................................................ 

RG::................................................................CPF::................................................................ 

EMAIL:................................................................ 
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OBS: FAVOR APRESENTAR ESTA FOLHA (DEVIDAMENTE PREENCHIDA) DENTRO 

DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ou PROPOSTA COMERCIAL”. A 

SUA NÃO APRESENTAÇÃO NÃO IMPLICARÁ NA 

INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrato de Termo de Contrato Termo de Contrato nº xxx/20xx; Contratante: MUNICÍPIO DE 

CUNHA-SP - CNPJ. Nº. 45.704.053/0001-21; Contratada: xxxxxxxx, CNPJ sob o n.º 

xx.xxx.xxx/xxxx-xx; Respaldo Legal: Processo de Licitação nº 187/2021 - Modalidade 

Concorrencia Pública nº 01/2021; Objeto: Contratação de sistema pedagógico 

estruturado de ensino para alunos e professores da Rede Municipal de Educação 

compreendendo a Educação Infantil e Ensino Fundamental I, composto de: Livros 

didáticos para alunos e professores; Ambiente digital de aprendizagem para alunos e 

professores; Formação continuada e capacitação de docentes e gestores; Avaliação 

de aprendizagem para alunos; Avaliação institucional para a gestão municipal; 

Vigência: xx/xx/2022 a xx/xx/2026; Valor Total: R$ xxxxxx; Classificação Orçamentária:  

- 57 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 510  

- 58 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.30.00.00.00.00 512  

- 59 04.01 12.361.0005 2.005.3.3.90.32.00.00.00.00 510  

- 86 04.02 12.361.0005 2.035.3.3.90.30.00.00.00.00 542  

- 93 04.03 12.365.0005 2.010.3.3.90.30.00.00.00.00 508  

- 97 04.04 12.367.0005 2.011.3.3.90.30.00.00.00.00 518 

 Data de assinatura: xx/xx/20xx.- Prefeitura Municipal de Cunha, xx de xxxxx de 20xx.- NOME – 

Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE. 


