PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha
Fls: _______________
Rubrica: ___________

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022

OBJETO: PROCESSO DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E
PARADIDÁTICOS NO IDIOMA INGLÊS, CARACTERIZADO NESTE INSTRUMENTO, PARA
COMPOR O ACERVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
CUNHA.

A Prefeitura Municipal da Estância Climática de Cunha comunica aos interessados
que se encontra aberto CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O PROCESSO DE
INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS NO
IDIOMA INGLÊS, CARACTERIZADO NESTE INSTRUMENTO, PARA COMPOR O
ACERVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
CUNHA.
DATA-LIMITE PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: 16/05/2022 HORÁRIO:
13h30min.
DATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 16/05/2022 HORÁRIO: 13h45min.
Local: Sala do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Cunha – localizada na
Praça Cel. João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP, CEP: 12.530-000.
Maiores informações: licitacao@cunha.sp.gov.br ou (12) 3111-2302., nas seguintes
condições:
1 Do Objeto e objetivos

1. 1 Este edital tem por objeto a convocação de editores para inscrição eentrega
de livros didáticos e paradidáticos (faixa etária de 08 a 12 anos e faixa etária a partir
de 13 anos) para compor o acervo acervo das Escolas da Rede Municipal de Ensino
da Estância Climática de Cunha;

1. 2 Os livros didáticos deverão ter como foco o ensino do idioma Inglês, e abordagem
adequada à aprendizagem desta língua com foco no desenvolvimento das quatro
habilidades essenciais para a comunicação eficiente, quais sejam: fala, escuta,
escrita, e leitura;

1. 3 Os livros paradidáticos deverão abordar temáticas diversas e considerar o tipo
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de vocabulário e a quantidade de palavras pertinentes eadequadas aos níveis de
proficiência descritos neste Edital

1. 4 São objetivos a serem alcançados:
1. 4.1 Ofertar aos estudantes da rede pública municipal, material adequado à
aprendizagemdo idioma inglês;
1

4.2 Promover junto aos estudantes da rede pública municipal,o acesso à cultura e
ampliação vocabular a partir do estimulo do hábito e do prazer pela leitura nos
idiomas estudados;

1. 4.3 Oferecer subsídios para a formação de leitores autônomos noidioma ofertado,
para que os estudantes possam apropriar-se de práticas de leitura e escrita de
forma a interagir com a cultura letrada de outros países disseminada socialmente;

1. 4.4 Disponibilizar aos estudantes atividades de comunicação, compreensão auditiva
e outros aspectos dos idiomas lecionados, de acordo com o nível de proficiência;

1. 4.5 Oferecer material contextualizando ao conteúdo teórico, de modo a desafiar,
motivar e entreter os estudantes; e

1. 4.6 Dar suporte pedagógico aos profissionais de ensino da Rede por meio de
material com orientações complementares destinados aos docentes. Desta feita,
os livros didáticos deverão estar acompanhados de material de orientação para o
professor, em formato físico e digital.

2.

Dos Prazos de Inscrição

2. 1 O período de credenciamento e entrega dos livros didáticos e paradidáticos
iniciar-se-á às 9h00min do dia 26 de abril de 2022 e se estenderá até 13h30min do
dia 16 de maio de 2022.

2. 2 A entrega poderá ser feita respeitando o horário das 9h às 11h30min e das

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Prefeitura Mun. de Cunha
Fls: _______________
Rubrica: ___________

13h às 16h30min, no local indicado neste Edital;

3. Das Condições de Participação

3. 1. Os interessados deverão apresentar livros didáticos e/ou paradidáticos
voltados para o idioma inglês, para uso doestudante nos cursos ofertados na rede
municipal de ensino.

3.

2. Os livros podem ser entregues por qualquer participante estabelecido no

país e que atenda às exigências previstas neste edital.

4. Da Apresentação das Obras

4. 1 O(s) livro(s) deverá(ão) ser encaminhado (s) via Ofício de apresentação, contendo:

a) Dados de identificação e contato do remetente (telefone e e-mail); e
b) Relação dos livros entregues, constando: título, autor, ano de edição, idiomae
editora.

4. 2 A relação de livros de que trata o item anterior, alínea b, deve separar livros
didáticos e paradidáticos, no caso sejam apresentados livros para as duas
categorias;

4. 3 A entrega das obras para análise técnico-pedagógica ocorrerá no período
descrito no item 2, nas dependências do Setor de Licitações, situada na Praça Cel.
João Olimpio, 91, Centro, Cunha/SP CEP 12.530-000, no horário das 09h às
11:30h e das 13h às16h30min;

4. 4 Cada participante poderá apresentar até 03 (três) títulos para fins de análise
técnico-pedagógica, de cada uma das categorias pretendidas, sendo necessário 01
(um) exemplar por título apresentado;

4. 5 Todos os livros a serem entregues deverão estar embalados e identificados,
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externamente, com título e editor;

4. 6 A entrega dos livros pelo editor implica no conhecimento e aceitação expressa
em tudo o que dispõe este instrumento e o Anexo Único; e

4.

7 Os livros deverão atender a todos os critérios técnicos contidos neste

instrumento, sob pena de não análise.

5.Da Avaliação Pedagógica

5.

1 Os livros entregues serão submetidos à análise técnico-pedagógica

realizada por pareceristas especialistas, professores da Educação Básica que
atuam em funções Técnico-Pedagógicas na equipe central da Secretaria de
Educação, designados em Portaria da Secretária de Educação e Esportes;
5. 2 A análise será fundamentada técnico e pedagogicamente através de Pareceres
de Avaliação propostos pela Equipe da Secretaria de Educação;

5. 3 A avaliação pedagógica dos livros será realizada de acordo com as orientações
e diretrizes estabelecidas e com base nos critérios constantesno Anexo Único deste
edital;

5. 4 As obras serão analisadas obedecendo a ordem cronológica de recebimento,
Equipe.

5.

5 Os Livros didáticos e paradidáticos habilitados para análise técnico-

pedagógica serão avaliados de acordo com os critérios técnicos estabelecidos no
Anexo Único deste Edital e receberão pareceres elaborados pelas equipes técnicas
que indicarão:

5.5.1 A recomendação;
5.5.2 A não recomendação.
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6

Do Resultado da Avaliação

6.

1 Os resultados das análises técnico-pedagógicas serão disponibilizados em

lista própria no site da Prefeitura, www.cunha.sp.gov.br, à medida que forem
sendo analisados.
6. 2 Os interessados que tiverem livros apresentados com pareceres de “não
recomendação” serão notificados via Ofício pela Comissão Coordenadora.

7 Dos Recursos

7.1

Os recursos poderão ser interpostos, por parte do interessado, no prazo

de até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da notificação do resultado da
análise técnico– pedagógica, vedados pedidos genéricos de revisão;
7.2

A decisão sobre o recurso será proferida pela Comissão Coordenadora

em até 30 (trinta) dias corridos, contados do requerimento.
7.3

Não serão analisados os recursos interpostos fora do prazo ou

apresentados em locais diversos do estipulado neste Edital.

8 Das Disposições Gerais

8.1

Nenhum participante poderá alegar o desconhecimento do teor deste Edital

ou de qualquer comunicado posterior e regularmente divulgado, vinculados ao
certame, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar oprocesso;

8.2

O participante deverá atender às convocações ou solicitações de

esclarecimentos promovidas pela Comissão Coordenadora, sob pena de não
análise do material encaminhado;

8.3

O participante deverá manter atualizados seus endereços e dados

cadastrais enviados, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos
decorrentes da não atualização destes;

8.4

Os participantes não terão direito a indenizações de qualquer natureza
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em decorrência desta análise técnico-pedagógica;

8.5

A inscrição de livro não implica qualquer benefício futuro em processos de

aquisição de obras no âmbito desta Secretaria de Educação e Esportes;

8.6

A recomendação do livro segundo os critérios técnicos utilizados não

ensejará em direito à aquisição pela Secretaria, que analisará a conveniência, a
oportunidade e a necessidade entre livro declarado como recomendado e a
disponibilidade orçamentária para o exercício;

8.7

Os pedidos de esclarecimentos sobre o teor deste edital deverão ser

feitos, exclusivamente e formalmente, pelo e- mail licitacao@cunha.sp.gov.br

8.8

Será de inteira responsabilidade dos interessados a validade das

informações fornecidas à Secretaria;

8.9

Não serão devolvidas aos interessados a documentação e as obras

apresentadas para fins de cumprimento das etapas descritas neste Edital,
independentemente do resultado do processo;

8.10

A aprovação de obra segundo os critérios técnicos utilizados não

ensejará em direito imediato à aquisição pela Prefeitura de Cunha, queanalisará a
conveniência, a oportunidade e a necessidade entre as obras declaradas como
aprovadas em conjunto com a disponibilidade orçamentária, no momento em que
o processo licitatório autônomo de compras estará sendo realizado.
8. 11 Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Comissão
Coordenadora;

8.12 Integram o presente edital, como se transcrito fosse e como parte
indissolúvel, os seguintes anexos:

Anexo Único - Critérios para Avaliação de Obras.

TÂNIA VALÉRIA DE TOLEDO GOMES
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2022

OBJETO: PROCESSO DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
E

PARADIDÁTICOS

NO

IDIOMA

INGLÊS,

CARACTERIZADO

NESTE

INSTRUMENTO, PARA COMPOR O ACERVO DAS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CUNHA.

ANEXO ÚNICO
CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA AVALIAÇÃO DE OBRAS

1.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1.1

A seleção dos livros didáticos e paradidáticos referentes ao idioma inglês

será realizada por equipe designada mediante Portaria da Srª. Secretária Municipal
de Educação.

1.2

LIVRO DIDÁTICO (faixa etária de 08 a 12 anos e faixa etária a partir de 13

anos): Serão aceitas para análise e seleção, livros didáticos que atendam aos
critérios dispostos a seguir:

1.2.1 Devem contemplar o desenvolvimento das quatro habilidades essenciais
para a comunicação, a saber: fala, escrita, leitura e escuta;

1.2.2

Devem proporcionar o desenvolvimento dos seguintes níveis de

proficiência A1, A2 e B1, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência
para as Línguas (CEFR);

1.2.3 Deverão estar adequados ao público-alvo e aos interesses dos estudantes
da rede municipal de ensino nos idiomas ofertados;

1.2.4 Deverão favorecer o trabalho com a oralidade, diálogo, debate, discussão
coletiva, capacidade de argumentação, socialização dos conhecimentos e
diferentes formas de registro;

1.2.5

Deverão ser organizados em torno de temáticas diversificadas, de

diferentes contextos sociais, culturais e históricos e pertinentes ao público alvoao
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qual se destina e ao idioma proposto;

1.2.6

Deverão privilegiar o uso de materiais autênticos, no tocante à

representação de diferentes gêneros textuais (verbais, não verbais, imagéticos,
multimodais, etc.), de diversas fontes e meios de circulação, permitindo maior
percepção quanto aos diferentes contextos comunicativos visando diferentes
letramentos;

1.2.7

Deverão

evitar

conduzir

explicitamente

opinião/comportamento

do

estudante. Ao contrário, deverão proporcionar um grau de abertura que convideà
participação, instigando o mesmo a estabelecer relações com suasexperiências
anteriores e outros textos;

1.2.8 Devem apresentar necessariamente edição revisada e atualizada;
1.2.9

Devem propor atividades que possibilitem o trabalho com as 04 habilidades

fundamentais à comunicação de forma relacionada, que contemplem um conceito
de língua voltado para a interação social;

1.2.10 Devem apresentar projeto gráfico-editorial que demonstre equilíbrio e
diálogo entre texto principal, ilustrações, textos complementares e as várias
intervenções gráficas;
1.2. 11 Devem dispor em sua caracterização de qualidade gráfica, qualidade de
diagramação – letras, qualidade das imagens/ ilustrações, do espaçamento entre
letras, palavras e linhas, do alinhamento do texto, qualidade do papel e impressão;
1.2. 12 Deverá garantir condições de legibilidade do ponto de vista tipográfico
quanto ao formato e tamanho da(s) fonte(s) utilizada(s);

1.2.13 Deverá promover o respeitar e a valorização às diversas culturas, nas suas
diversas manifestações, assegurando e fortalecendo à pluralidade cultural e a
relação com a língua estrangeira a que se destina.

1.2.14

Deverá guardar consonância com o Quadro Comum Europeu de

Referência para Línguas – CEFR e de acordo com os níveis de proficiência alvo
deste edital;
1.2.15.Deverão abranger conteúdos e habilidades a serem desenvolvidos,
valorizando a pluralidade de saberes e de práticas culturais a partir de diferentes
textos e contextos;

1.2.16 Deverão promover um processo de ensino-aprendizagem plurilíngue e
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pluricultural;

1.2.17 Deverão abordar a Interculturalidade;
1.2.18 Deverão estar alinhados com a perspectiva de ensino de línguas para
estudantes que não tenham a oportunidade de usar línguas estrangeiras no
cotidiano (como é o caso dos estudantes brasileiros, que se comunicam
diariamente apenas usando a língua portuguesa, tendo pouca ou nenhuma
oportunidade de usar outras línguas fora dos ambientes de sala de aula de
idiomas), respeitando seu contexto de ensino-aprendizagem nos âmbitos local,
regional e global;

1.2.19 Os livros didáticos deverão dispor de material visual (textos verbais e não
verbais, imagens, recursos midiáticos que mantenham relação com os recursos
linguísticos explicitados em suas unidades didáticas, bem como motivar a leitura, a
exploração dos temas; o potencial para propiciar uma experiência significativa de
leitura e para ampliar as referências estéticas, culturais e éticas do leitor,
contribuindo para a reflexão sobre a realidade, sobresi mesmo e sobre o outro;

1.2.20 Devem estar de acordo com o que preconiza as normas vigentes dos
respectivos idiomas;

1.2.21 Deverão conter propostas inovadoras;
1.2.22 Deverão estar acompanhados de tecnologia complementar/ recursos
audiovisuais, online e/ou em mídia digitalizada, pautados em formas autênticasde
comunicação,

projetáveis,

que

ajudem

a

desenvolver

as

competências

comunicativas amplamente e que proporcionem maior contato com o idioma alvo
do material, os quais estejam disponíveis sem custos adicionais para a Secretaria ou
aos estudantes e professores que poderão estar usando o material;

1.2.23 Devem apresentar-se também em versão digital, com acesso gratuito, e
projetável;

1.2.24 Devem apresentar adequação ao nível de proficiência descrito neste
Edital;

1.2.25 Devem apresentar de maneira integrada os conteúdos propostos e os
procedimentos metodológicos, e proporcionar atividades práticas;

1.2.26

Deverá

relacionar

constantemente

teoria

e

prática,

utilizando

metodologias ativas que possibilitem aos estudantes aplicar, na vida cotidiana, os
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conhecimentos, habilidades, atitudes e valores desenvolvidos;

1.2.27

Deverá estar organizada de forma a permitir uma progressão de

aprendizagens que garanta flexibilização no uso de seus respectivos conteúdos;

1.2.28 Deverá apresentar sumário que reflita claramente a organização dos
conteúdos e atividades propostas, além de permitir a rápida localização das
informações;

1.2.29 O livro do professor, que acompanha o livro didático deve:
1.2.29.1

Disponibilizar

subsídios

para

a

autonomia

do

professor,

possibilitando diferentes modos de apresentação e ordenação doconteúdo;

1.2.29.2 Articular atividades individuais e coletivas;
1.2.29.3

Apresentar soluções detalhadas de todos os problemas, atividades e

exercícios, além de orientações de como tirar o melhor proveito dessas tarefas;

1.2.29.4

Oferecer orientações claras e precisas de como desenvolver nos

estudantes as habilidades comunicativas considerando diferentes perfis de
estudantes, e os diversos contextos de comunicação; e

1.2.29.5

Apresentar sugestão de atividades avaliativas diversas, focando as

04 habilidades fundamentais para a comunicação.

1.3 LIVRO PARADIDÁTICO (faixa etária de 08 a 12 anos e faixa etária a partir de
13 anos) : Serão aceitas para análise e seleção, livros paradidáticos queatendam os
critérios dispostos a seguir:

1.3.1

Deverão contemplar o desenvolvimento dos seguintes níveis de

proficiência A1, A2 e B1;

1.3.2

Poderão abordar temáticas diversas e deverão adequar-se a um dos

níveis de proficiência abaixo descritos:

a) A1 iniciante
b) A2 básico
c) B1 intermediário
1.3.3 Deverão ter como ponto de partida temática que aborde elementos da
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cultura, do folclore do contexto do local de origem do idioma estudado;

1.3.4 Devem contribuir para ampliar o repertório cultural e linguístico dos
estudantes e, ao mesmo tempo, promover a PROFICIÊNCIA NO IDIOMA
ESTUDADO;

1.3.5 Devem observar a capacidade de motivar a leitura, a exploração artística dos
temas; o potencial para propiciar uma experiência significativa de leitura –autônoma
ou mediada pelo professor – e para ampliar as referências estéticas, culturais e
éticas do leitor, contribuindo para a reflexão sobre a realidade, sobresi mesmo e
sobre o outro;

1.3.6 Devem apresentar necessariamente edição revisada e atualizada;

1.3.7 Devem dispor em sua caracterização de qualidade gráfica, qualidade de
diagramação – letras, qualidade das imagens/ ilustrações, do espaçamento entre
letras, palavras e linhas, do alinhamento do texto;

1.3.8 Poderão ser clássicos da literatura adaptados aos níveis de proficiência e
faixa etária alvo deste Edital, bem como literatura contemporânea, também
verificadas as correspondentes aos níveis de proficiência e faixa etária dos públicos
a que se destinam neste Edital;

1.3.9 Devem, preferencialmente, vir acompanhados de material em áudio(digital
ou código para acesso gratuito do áudio em plataforma digital), que permita aos
estudantes acompanhar a leitura ouvindo o áudio, propiciando o desenvolvimento
da proficiência leitora e a escuta simultaneamente;

1.3.10 Poderão apresentar temas diversificados, de diferentes contextos sociais,
culturais e históricos, dentre outros.

2.Serão excluídas as obras que:

2.1

Veicularem estereótipos e preconceitos de condição socioeconômica,
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regional, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, de idade, de linguagem,
religioso, de condição de deficiência, assim como qualquer outra forma de
discriminação ou de violação de direitos humanos;

2.2

Fizerem doutrinação religiosa, política e/ou ideológica, desrespeitando o

caráter laico e autônomo do ensino público;

2.3 Promoverem negativamente a imagem da mulher, desconsiderando sua
participação

em

diferentes

trabalhos,

profissões

e

espaços

de

poder,

desvalorizando sua visibilidade e protagonismo social;

2.4

Abordarem a temática de gênero segundo uma perspectiva sexista não

igualitária, inclusive no que diz respeito à homo e transfobia;

2.5

Negarem a promoção a educação e cultura em direitos humanos,

desconsiderando os direitos de crianças e adolescentes e idosos, bem como o
conhecimento e vivência dos princípios afirmados nos Estatutos dos mesmos;

2.6 Promoverem postura negativa em relação a imagem de afrodescendentes e
dos povos do campo, desconsiderando sua participação e protagonismo em
diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder;

2.7

Promoverem

postura

negativa

em

relação

a

cultura

e

história

afrodescendente e dos povos indígenas brasileiros e de outras nacionalidades,
desrespeitando seus valores, tradições, organizações, conhecimentos, formas de
participação social e saberes sociocientíficos, desconsiderando seus direitos e sua
participação em diferentes processos históricos que marcaram a construçãode seus
países, desvalorizando as diferenças culturais;

2.8 Desconsiderarem a diversidade cultural, social, histórica e econômica dos
países nos textos, enfoques e exemplos utilizados nas obras.

2.9 Que não se destinem ao ensino do idioma Inglês;
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2.10 Que não atendam à faixa etária e aos níveis de proficiência alvos deste edital.
2.11 Que não apresentem material audiovisual como recurso complementar.
2.12 Que não apresentem caderno de orientações para o professor.
3. Os interessados em participar deste certame deverão apresentar obras didáticas
e/ou paradidáticas publicadas, com registro no ISBN e observar as condições de
participação previstas neste instrumento.

TÂNIA VALÉRIA DE TOLEDO GOMES
Secretária de Educação, Esportes e Lazer

