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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

CONCORRÊNCIA N° 009/2015. 
 
 
Denominação:  
 
CNPJ/CPF n°:  
 
Endereço:  
 
E-mail:  
 
Cidade:        Estado:  
 
 
Telefone:         
Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, 
cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  
 

Local: ________________, de ______________ de 2015.  
 

  __________________________ 
Assinatura  

 
Senhora Licitante,  
 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 
Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: 
lilian_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br ou ricardo_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br.  
 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da 
responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL 
CONCORRÊNCIA Nº 009/2015 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito público 
interno estabelecida na Rua Alfredo Bueno, nº 1.235, Centro, Jaguariúna – S.P. - CEP 
13.820-000 - Tel.: (19) 3867-9780, 3867-9801, 3867-9792, 
www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, inscrito no CNPJ sob nº 46.410.866/0001-71, através 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público que, nos termos da Lei de Licitações 
c/c artigos 42 a 45, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
n°147 de 07 de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), e Decreto 
Municipal nº 2509/2006 e legislação correlata fará realizar licitação na Modalidade 
CONCORRÊNCIA - Tipo TÉCNICA E PREÇO, para contratação do descrito em cláusula 
1.1 - DO OBJETO, observadas as condições deste Edital. 
 

         1.0 DO OBJETO  
1.1 Contratação de Empresa para fornecimento de sistema pedagógico de ensino para 
alunos e professores, objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas 
etapas escolares. Para melhor caracterização do objeto a que se destina esta licitação, 
este edital é composto pelo Memorial Descritivo que faz parte integrante deste Edital e 
está identificado como ANEXO I. 
 
2.0 PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE: 
2.1 A contratação dar-se-á por 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento 
da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pela Secretaria de Educação, após assinatura 
do Contrato, sendo que as entregas das apostilas deverão ser realizadas após o 
recebimento da referida Ordem de Fornecimento. 
 
2.2 O contrato resultante da presente licitação poderá ser renovado ou aditado, por iguais 
e sucessivos períodos, nos termos dos Artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
2.3 No caso de prorrogação a que se refere o item anterior será aplicado o reajuste com 
base na variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM (Fundação 
Getúlio Vargas – FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo. 
  
3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 
O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação, Proposta 
Técnica e a Proposta de Preços dar-se-á até as 09:00 horas do dia 22/12/2015, no 
Departamento de Protocolo e Arquivo, localizado à Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro, no 
Município de Jaguariúna. 
 
3.1  DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
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A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação, Proposta Técnica e a 
Proposta de Preços dar-se-á na sala de sessão pública do Departamento de Licitações e 
Contratos, localizado no mesmo endereço indicado no Campo 3.0, às 09:30 horas do dia 
22/12/2015. 
 
4.0 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 As despesas decorrentes desta Concorrência ocorrerão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
020601 12.365.0013.2013.0000 3.3.90.39.00. 
020602 12.361.0014.2014.0000 3.3.90.39.00. 
 
5.0  DA PARTICIPAÇÃO: 
5.1 Poderão participar da presente licitação, quaisquer empresas brasileiras ou 
estrangeiras em funcionamento no Brasil, que atendam a todas as condições exigidas 
para habilitação, que satisfaçam às exigências concernentes à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico- financeira, em conformidade com o 
prescrito neste Edital, e que exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação. 
 
5.2 Prestar garantia para participação no valor de R$ 26.782,35 (vinte e seis mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), podendo ser na forma de: 
-Caução em Dinheiro ou em Título da Dívida Pública; 
-Seguro Garantia; 
-Fiança Bancária. 
 
5.3 Efetuar a garantia referida acima, até o dia 22/12/2015, onde será emitido 
comprovante do depósito que deverá constar no Envelope Habilitação. 
 
5.4 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 
 
5.5 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 
 
5.6 Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços decorrentes desta 
licitação, sem a prévia e expressa anuência da Prefeitura. 
 
5.7 Não serão aceitas propostas que não contiverem oferta para a totalidade do objeto 
desta licitação. 
 
5.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nos atos desta 
licitação, mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou 
carta-credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste 
procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou 
renunciar ao direito de interposição de recursos e para todos os demais atos necessários. 
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Caso seja titular da empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade de 
representar a mesma. 
 
5.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante 
de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 
 
5.10 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
licitante. 
 
5.11 A credencial ou procuração integrará os autos do respectivo processo administrativo 
e deverá ser entregue em separado por ocasião da primeira sessão, no local, data e 
horário designados no preâmbulo deste edital. 
 
6.0 DO EDITAL DE LICITAÇÃO: 
6.1 No ato do recebimento do Edital de Licitação, deverá o interessado verificar seu 
conteúdo. 
 
6.2 O adquirente deverá examinar cuidadosamente o Edital e seus anexos, não podendo 
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 
proposta e do cumprimento do contrato. 
 
6.3 Não serão admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 
 
6.4 Fica reservado à licitadora o direito de efetuar diligências em qualquer fase da licitação 
para verificar a autenticidade e veracidade dos documentos e informações apresentadas 
na proposta, bem como esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação exigida neste Edital. 
 
6.5. Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes ANEXOS: 
 
ANEXO I – Memorial Descritivo e Quantitativo; 
ANEXO II – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
ANEXO III – Modelo de Carta de Credenciamento; 
ANEXO IV – Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição Federal; 
ANEXO V – Modelo de Declaração de fato superveniente; 
ANEXO VI – Modelo Proposta de Preço; 
ANEXO VII – Critério de Pontuação da Proposta Técnica; 
ANEXO VIII – Minuta de Contrato. 
ANEXO IX – Termo de Ciência e Notificação. 
 
7.0 DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação, proposta técnica e a proposta 
de preços, deverão ser entregues na data, horário e local mencionados no Campo 3.0 
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deste Edital, separadamente, tendo os envelopes os seguintes subtítulos: ENVELOPE 1 – 
HABILITAÇÃO; ENVELOPE 2 – PROPOSTA TÉCNICA E ENVELOPE 3 – PROPOSTA 
DE PREÇOS, os quais deverão estar lacrados e conter ainda na parte externa e frontal, os 
seguintes dizeres: 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:_______________________ 
Nº CNPJ:___________________ 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: ____________________ 
CONCORRÊNCIA Nº 009/2015. 
 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO, deverá conter, obrigatoriamente, os documentos 
relacionados em cláusula 8.4, os quais poderão ser apresentados no original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente . 
Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica vinculada 
a apresentação do respectivo original para conferência.   
 
7.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de 
omissão desse prazo, serão aceitas, as que foram emitidas nos 90 (noventa) dias 
anteriores à data determinada para o encerramento desta licitação. 

 
7.4  CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO: 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 
 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício; 
 
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 
d) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual e/ou municipal, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através de Certidão Negativa de 
Débitos; 
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g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através de Certidão Negativa de 
Débitos relativos aos Tributos Mobiliários; 
 
h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), através de Certidões Negativas de Débito, demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 
i)Prova de regularidade relativa a débitos de natureza trabalhista, demonstrando situação 
regular no cumprimento de obrigações estipuladas pela legislação trabalhista, através de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
j) 01 (um) ou mais Atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem o fornecimento do objeto 
em características, quantidades (até 50%) e prazos com o objeto da licitação; 

k) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou por balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data de 
apresentação da proposta; 
 
l) Comprovação de ter a empresa licitante, capital social na data de apresentação das 
propostas, igual ou superior à 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, ou 
seja, este deverá estar subscrito e registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou 
na Junta Comercial do Estado de sua sede, comprovando para a data da entrega das 
propostas, na forma da lei, admitida a atualização para a data de apresentação das 
propostas através de índices oficiais. 
 
m) Quando se tratar de Sociedade Anônima, esta deverá apresentar comprovante de 
publicação da documentação referida no item acima, no órgão de imprensa oficial. 
 
n) Quando se tratar de Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação se reservará o direito de exigir a apresentação do 
Livro DIÁRIO em que o balanço foi transcrito para efeito de verificação dos valores 
apresentados. 
 
o) A boa situação financeira será comprovada através da apresentação da memória de 
cálculo dos índices contáveis a seguir descritos, extraídos do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis exigidos. Esta demonstração deverá estar assinada pelo 
representante legal e por profissional regularmente habilitado junto ao Conselho Regional 
de Contabilidade, este documento deverá ser apresentado com firma reconhecida. 
 
As fórmulas para obtenção dos indicadores são as seguintes: 
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a) Índice de Liquidez Corrente ≥ 1,00 
LC = AC/PC 
b) Índice de Liquidez Geral  ≥ 1,00 
LG = (AC+RL) / (PC + EL) 
c) Índice de Grau de Endividamento ≤ 0,50 
IE = (PC + EL) / (AC + RL + AP) ≤ 0,50 
AC + RL 
 
AC = ATIVO CIRCULANTE 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
RL = REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 
EL = EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
 
n) Certidão Negativa de Falência, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
 
o) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas da lei, de que atende ao 
disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, conforme modelo em Anexo IV. 
 
p) Declaração expressa da empresa licitante, sob as penas cabíveis, de que não existem 
quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, conforme modelo Anexo V. 
 
q) Declaração de microempresas ou empresas de pequeno porte visando o exercício da 
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 
n°147 de 07 de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), e Decreto 
Municipal nº 2509/2006, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no 
Anexo II; 
 
r) Comprovação de recolhimento de garantia de participação, em uma das modalidades 
previstas no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, nos termos do artigo 31, § 2º da Lei nº 8.666/93, 
no valor de R$ 26.782,35 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e 
cinco centavos), conforme Cláusula 5.2 do Edital.  
 
7.5  CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA: 
a) Deverá ser apresentada a proposta em uma via, impressa em papel timbrado da 
empresa participante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, de modo a permitir 
a perfeita identificação da licitante. 
 
b) A proposta técnica deve ter descrição sucinta do objeto;  
 
c) Fazem parte da proposta técnica as amostras descritas em Anexo I, parte integrante 
deste Edital. 
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7.6 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 3 – PROPOSTA DE PREÇOS: 
a) Deverá conter, obrigatoriamente, os dizeres discriminados em Anexo VI, em folhas 
numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante legal, em papel timbrado da licitante, 
sem emendas, rasuras ou ressalvas. 
 
b) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a 
proponente examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, 
para elaboração de proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seu 
detalhamentos. 
c) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos 
trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, seguros, equipamentos, materiais, 
despesas de administração e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem 
necessárias à perfeita execução do objeto. 
 
d) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais; 
 
e) Os preços ofertados na proposta de preços conforme modelo do Anexo VI, deverão ser 
escritos em algarismos e por extenso; 
 
f) Havendo divergência entre os valores em algarismos e seus extensos, prevalecerão os 
extensos. 
 
8.0 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
8.1 Esta licitação é do tipo Técnica e Preço e será considerada vencedora a licitante que, 
tendo atendido a todas as exigências deste edital, obtiver a maior Nota Total (NT), 
classificando-se as demais proponentes na ordem decrescente de Nota Total. 
 
8.1.1 Critério para julgamento da técnica em Anexo VII, deste Edital. 
 
8.2  A Nota Total (NT) a ser atribuída ao licitante obedecerá à seguinte fórmula: 
 
IPT + IPP = NT  
 
NT = Nota Total 
 
IPT = Índice de Pontuação Técnica 
 
IPP = Índice de Pontuação de Preço 
 
8.3 Divulgado a classificação final da licitação, será concedido o prazo recursal previsto no 
art. 109 da Lei de Licitações.  
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8.4 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 
 
8.5 Quando a proposta primeira classificada for apresentada por Licitante que não se 
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, serão identificadas todas as 
propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a ela, apresentadas por 
microempresas ou empresas de pequeno porte, que tenham comprovado sua condição de 
enquadramento. 

 
8.5.1 Neste caso será concedido a Licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, 
mais bem classificada, nos termos do artigo 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada 
pela Lei Complementar n°147 de 07 de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas), e Decreto Municipal nº 2509/2006, a possibilidade de apresentar proposta de 
valor inferior àquela considerada 1ª colocada até então, caso apresente proposta de valor 
inferior, considerada válida, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá sua oferta 
classificada em primeiro lugar. 

  
8.5.2 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do item 8.5.1, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem 
na hipótese do item 8.5 na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
8.5.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou 
empresas de pequeno porte que se enquadrem no intervalo estabelecido no item 8.5, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

 
8.5.4 Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte na situação 
prevista no item 8.5 renunciar ao direito de preferência, será considerada primeira 
classificada a empresa que apresentou originalmente a proposta de menor valor. 
 
8.5.5 O disposto no item 8.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
8.6 Esgotadas as situações previstas no item 8.5, ocorrendo empate entre duas ou mais 
propostas de menor preço global e, após obedecido o disposto no § 2º, Art. 3º, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a classificação se fará obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer 
outro processo. (§ 2º, art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações).  

 
8.7 Verificada absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de menor preço global e, 
após obedecido o disposto no § 2º, Art. 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a 
classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio, em ato público para o qual todas as 
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licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. (§ 2º, art. 45, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações).  
 
10.0 DO PROCEDIMENTO: 
10.1 No dia, horário e local indicados no Campo 3.0, o Departamento de Protocolo e 
Arquivo efetuará o recebimento dos 03 (três) Envelopes, e em sessão pública, na data, 
horário e local indicados no Campo 3.1, a Comissão Permanente de Licitação procederá a 
abertura dos Envelopes. 
 
10.2 A Comissão de Licitação não receberá envelopes fora do prazo estipulado. 
 
10.3 Os documentos constantes dos Envelopes “1”, “2” e “3” fechados serão rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes. 
 
10.4 Os documentos contidos nos envelopes “1” serão analisados pela Comissão de 
Licitação, que poderá se valer da assessoria de sua equipe técnica para julgamento da 
fase de Habilitação. Os envelopes “2” e “3” ficarão sob a guarda da Comissão Permanente 
de Licitação aguardando sua abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 
 
10.5 Divulgados os resultados da fase de habilitação, será concedido o prazo recursal 
previsto no art. 109 da Lei de Licitações.  Serão devolvidos às licitantes efetivamente não 
habilitadas, os respectivos Envelopes “2” e “3”, devidamente fechados. 
 
10.6 Na reunião de abertura do Envelope “2” das licitantes habilitadas, será conferida a 
inviolabilidade dos mesmos, que serão, então, abertos. A Comissão de Licitação dará 
vistas dos documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que 
rubricarão todas as propostas. 
 
10.7 Após a abertura, conferência e devidas rubricas dos conteúdos do Envelope “2”, será 
o mesmo encaminhado à equipe técnica da Secretaria de Educação para a avaliação e 
elaboração do Relatório Técnico. 
 
10.7.1 A apresentação das amostras visa verificar a conformidade com as características 
solicitadas.  
 
10.7.2 O índice de pontuação técnica (IPT), de peso sete, será obtido mediante aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
(PTA / MPT) x 7 = IPT  
IPT = Índice de Pontuação Técnica.  
PTA = número de pontos obtidos pela proposta técnica em análise.   
MPT = maior número de pontos obtidos entre as propostas técnicas. 
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10.8 O envelope “3” ficará sob a guarda da Comissão de Licitação aguardando sua 
abertura, em data e local a ser oportunamente comunicado. 
 
10.9 Divulgados os resultados da fase técnica, será concedido o prazo recursal previsto no 
art. 109 da Lei de Licitações. Serão devolvidos às licitantes, efetivamente desclassificadas, 
os respectivos Envelopes “3”, devidamente, fechados. 
 
10.10 A reunião de abertura do Envelope “3” das licitantes qualificadas, será conferida a 
inviolabilidade do mesmo, que será, então, aberto. A Comissão de Licitação dará vistas 
dos documentos das licitantes aos representantes credenciados presentes que, após 
exame, rubricarão todas as propostas. 
 
10.11 O Índice de Pontuação de Preço (IPP), de peso três, será obtida mediante aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
(MPGL / PGPA) x 3 = IPP             
IPP = Índice de Pontuação de Preço.  
MPGL = Menor preço global proposto entre os licitantes.  
PGPA = Preço global da proposta em análise. 
 
10.12 Será lavrada ata circunstanciada de cada reunião, que será assinada pela 
Comissão de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes presentes. 
 
11.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 
11.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos 
no art. 109, da Lei nº 8.666/93, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
 
11.2 Uma vez proferido todos os julgamentos pela Comissão e decorrido “in albis” o prazo 
recursal, ou tendo havido desistência  expressa, ou  após  o  julgamento dos recursos 
interpostos, o processo licitatório será encaminhado ao Exmo. Sr.  Prefeito Municipal, para 
a  competente deliberação. 
 
11.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será 
comunicada, dentro do período de validade da proposta, a comparecer em data e local 
que forem indicados para assinatura do competente Contrato. 
 
12.0  DO CONTRATO: 
12.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o Anexo VIII, as condições e forma de 
pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de 
inadimplemento e demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste 
Edital. 
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12.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer 
licitante que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como 
aquela cuja situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após inicio de 
processamento do pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 
 
12.3  A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo fixado, por 
parte da licitante convocada, implicará em sua eliminação além da incidência de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais sanções 
previstas no Art. 81, da Lei n.º 8.666/93. 
 
13.0  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13. A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, 
seguros de acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em 
especial, no que diz respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação 
Federal (Portaria n° 3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu 
descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão 
contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 
 
13.2 No ato da assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá, como elemento 
assecuratório do cumprimento das obrigações assumidas prestar sob qualquer uma das 
formas previstas no Artigo 56 da Lei nº 8.666/93, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, com validade de no mínimo 12 (doze) meses. 
  
13.3 A garantia prestada pela CONTRATADA no ato da assinatura do contrato, como 
elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será devolvida logo 
após a plena e correta execução do convencionado, ou deverá ser renovada, caso haja a 
prorrogação da vigência do Contrato. 
 
13.4 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o 
número da Agência e número da conta bancária do Banco do Brasil S.A., a qual será 
efetivado o pagamento. 
 
13.5 A licitadora reserva-se no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a 
execução do objeto, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 
 
13.6 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 
licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos 
serviços contratados, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência dos mesmos. 
  
13.7 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 
deste Contrato, e conseqüentemente responde, civil e criminalmente, por todos os danos e 
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prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 
licitadora ou para terceiros.  
 
13.8 Aplica-se a este Edital, as disposições da Lei nº 8.666/93 que regulamenta as 
licitações promovidas pela Administração Pública. 
 
12.9 Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço 
mencionado no Campo 3.1 deste Edital, no horário comercial até 02 (dois) dias antes da 
abertura dos Envelopes, ou pelo Telefone: (19) 3867-9780, com Aline, (19) 3867-9786 
com Denise, (19) 3867-9801, com Lílian; (19) 3867-9792 com Ricardo, (19) 3867-9757 
com Ana Paula ou (19) 3867-9707 com Esther. 
                                                      
                                                                       
 

Jaguariúna, 06 de novembro de 2015. 
 
 
 

Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO 
 

Objeto 
1.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema pedagógico de ensino, constituído 
de: 
a) materiais didático-pedagógicos, para os alunos e professores da educação infantil e do ensino 
fundamental; 
b) portal educativo, cuja conexão deverá ser feita por meio de um endereço na web, com senhas de acesso 
para todos os professores, bem como para os alunos da educação infantil e ensino fundamental; 
c) assessoria pedagógica presencial e via portal educativo, incluindo formação e aperfeiçoamento de 
docentes e equipe técnico-pedagógica; 
d) diagnóstico dos fatores institucionais que compõem a educação municipal, para acompanhamento da 
melhoria dos indicadores oficiais e da evolução dos resultados 
educacionais locais; 
e) avaliação do aprendizado, desempenho e rendimento escolar dos alunos do 4º ano e 8º ano. 
 
2. PROPOSTA PEDAGÓGICA E QUANTITATIVO 
 
2.1. As diretrizes estabelecidas no Plano enfatizam a necessidade de contínuo aprimoramento qualitativo da 
educação ofertada pelo Município, sendo: 
- Contínua elevação do nível de escolaridade da população. 
- Contínua melhoria da qualidade do ensino municipal em todos os níveis. 
- Redução das desigualdades sociais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação 
pública municipal. 
- Democratização da gestão do ensino público municipal. 
 
 2.2. Nosso Município busca a concretização das diretrizes expostas no Plano Municipal de Educação. E, 
para tanto, visa contratar, por meio da presente licitação, empresa especializada no fornecimento do objeto 
indicado, estimando-se que, no ano letivo de 2016, aproximadamente, 7.600 (sete mil e seiscentos) alunos 
utilizarão o sistema pedagógico, conforme quadro abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SÉRIE 

 
QTDE. 

Maternal 250 
Pré-escola – Nível1 650 

Pré- Escola – Nível 2 670 
1º ANO 690 
2º ANO 650 
3º ANO 650 
4º ANO 740 
5º ANO 730 
6º ANO 700 
7º ANO 650 
8º ANO 500 
9º ANO 720 

TOTAL 7600 
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3. ENTREGA DOS MATERIAIS 
3.1. A CONTRATADA entregará a CONTRATANTE os materiais, objeto desta licitação,  conforme a 
estrutura física dos mesmos, descrita abaixo, neste termo de referência, em cada unidade escolar urbana 
indicada pela CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados 
do recebimento de cada pedido. 
 
4. CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO 
4.1. A proposta técnica deverá ser composta pela descrição do sistema pedagógico de 
ensino, incluindo: o programa de assessoria pedagógica presencial e via portal educativo, a formação e 
aperfeiçoamento de docentes e equipe técnico-pedagógica; um modelo de avaliação do aprendizado, 
desempenho e rendimento escolar dos alunos, desenvolvido pela licitante, juntamente com a apresentação 
das competências que serão avaliadas e dos instrumentos de avaliação; a estrutura do sistema de 
diagnóstico dos fatores institucionais que compõem a educação municipal, para acompanhamento da 
melhoria dos indicadores oficiais e da evolução dos resultados educacionais locais; o endereço eletrônico e 
a senha de acesso ao portal educativo, todos a fim de viabilizar o julgamento e a classificação das 
propostas, em conformidade com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência. 
 
4.2. Juntamente com a proposta técnica, deverão ser entregues amostras completas de todos os materiais, 
compatíveis com as exigências abaixo, a fim de que a Comissão Especial possa efetuar a análise do 
material didático, atendendo ao critério de pontuação, por meio da comparação com os quesitos técnicos 
previstos neste Termo de Referência. 
 
4.3. As amostras deverão compreender: os materiais didático-pedagógicos dos alunos, dos professores e os 
materiais de apoio, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
4.4. As propostas técnicas e as amostras que não atenderem aos requisitos acima e as condições mínimas 
de admissibilidade que serão abaixo relacionadas, devem ser desclassificadas. 
 
4.5. Amostras – condições mínimas de admissibilidade 
 
4.5.1. Materiais didático-pedagógicos 
A(s) Licitante(s) deverão apresentar amostras de acordo com as seguintes especificações: 
 
 Livros Didáticos para Alunos da Educação Infantil: 

 
Coleção dos Livros Didáticos para o aluno do Maternal:  
 01 (um) Livro Didático no formato horizontal por semestre: 02 (dois) volumes anuais; 
 01 (um) Livro Didático para o registro de fatos e acontecimentos do cotidiano do aluno 
(anual); 
 
 Coleção de Livros Didáticos para os alunos da Pré-Escola Nível 1 e Pré-Escola Nível 
2: 
 01 (um) Livro Didático no formato horizontal por bimestre (4 volumes anuais); 
 

 Livros Didáticos para Professores que atuam na Educação Infantil: 
 
Coleção dos Livros Didáticos para o professor do Maternal: 
 01 (um) Livro Didático no formato vertical por semestre: 02 (dois) volumes anuais; 
 01 (um) Livro Didático para o registro de fatos e acontecimentos do cotidiano (anual); 
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 01 (um) Livro Didático de Orientações Metodológicas de Educação Física (para os 
professores que atuarem em toda Educação Infantil) anual; 
 01 CD com músicas, narração de histórias, sons; 
 01 Cartaz; 
 01 Calendário anual. 
 
 Coleção dos Livros Didáticos para o professor que atua na Pré-Escola Nível 1 e  na 
Pré-Escola Nível 2: 
 01 (um) Livro Didático no formato vertical por bimestre (4 volumes anuais); 
 01 (um) Livro Didático de Orientações Metodológicas de Educação Física para os 
professores que atuarem em toda Educação Infantil (anual)  
 01 (um) Livro de Orientações Metodológicas de Arte, específico para a Pré-Escola Nível 1; 
 CD com músicas, narração de histórias, sons. 

 Livros Didáticos para Alunos do Ensino Fundamental I: 
 
 Coleção de Material didático para o aluno do 1ºAno (Eixos e Âmbitos) do Ensino 
Fundamental deverá ser organizado:   
 04 (quatro) volumes anuais do Livro Didático por Eixos e Âmbitos, Arte e Língua Inglesa, 
sendo 01 (um) a cada bimestre; 
 Materiais de Apoio diversificados: adesivos, jogos, alfabeto móvel; 
 Coleção de Material Didático para o aluno do Ensino Fundamental I (2º ao 5ºAno), 
contendo os componentes curriculares:  
 04 (quatro) volumes anuais do Livro Didático, 01 (um) a cada bimestre; 
 01 Livro Didático de História e Geografia Regional – 4º ano (anual); 
 01 Livro Didático de História e Geografia Regional – 5º ano (anual); 

 Livros Didáticos para Professores do Ensino Fundamental I 
 
Professores do 1º ano por eixos e âmbitos do Ensino Fundamental 
 04 (quatro) volumes anuais do Livro Didático por Eixos e Âmbitos sendo 01 (um) a cada 
bimestre; 
 01 (um) Livro Didático de Língua Inglesa, em 04 (quatro) volumes, sendo um por bimestre; 
 01 (um) Livro Didático de Arte, em 04 (quatro) volumes, sendo um por bimestre; 
 Materiais de Apoio variados: abecedário; cartões com algarismos e cartazes; 
 01 (um) Livro Didático de Orientações Metodológicas de Educação Física (volume único 
anual); 
 01 CD com músicas, sons e histórias; 
 01 CD com músicas, textos e atividades de listening de Língua Inglesa. 
 
Coleção de Livros Didáticos para os professores que atuam do 2º ao 5º Ano do Ensino 
Fundamental contendo os componentes curriculares: 
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 04 (quatro) volumes anuais do Livro Didático, 01 (um) a cada bimestre; 
 01 (um) Livro Didático de História e Geografia Regional – 4º ano (anual); 
 01 (um)Livro Didático de História e Geografia Regional – 5º ano (anual); 
 01(um)Livro Didático de Língua Inglesa, em 04 (quatro) volumes, sendo um por bimestre; 
 01(um)Livro Didático de Arte, em 04 (quatro) volumes, sendo um por bimestre; 
 01 (um) Livro de Orientações Metodológicas de Educação Física (volume único anual); 
 01 (um) CD de Língua Inglesa anual para cada nível de ensino contendo textos, músicas e 
atividades de listening explorados nas unidades de trabalho. 

 Livros Didáticos para Alunos do Ensino Fundamental II: 
 
Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 
 04 (quatro) volumes anuais do Livro Didático sendo 01(um) a cada bimestre; 
 01 (um) Tabela periódica dos elementos químicos para o 9º ano; 

 Livros Didáticos para Professores do Ensino Fundamental II: 
 
 04 (quatro) volumes anuais do Livro Didático por disciplina com Orientações 
Metodológicas,sendo 01 (um) a cada bimestre; 
 01 (um) Livro de Orientações Metodológicas de Educação Física (volume único anual do 6º 
ao 9º ano); 
 01 (um) CD Língua Inglesa anual para cada nível de ensino com músicas, atividades de 
listening e textos explorados nas unidades de trabalho. 

 
 Livros Didáticos para alunos portadores de Deficiência Visual: 

 Material com formato em Braille para atender aos alunos portadores de Deficiência Visual 
Total.  
 Material com formato Ampliado para atender aos alunos portadores de Deficiência Visual 
Parcial. 

 

 Outros Materiais e elementos pedagógicos:  
 
Portal Educativo: 

 
 Descritivo do Portal contendo conteúdos educacionais na internet demonstrando que a 
respectiva ferramenta foi desenvolvida especialmente para as Secretarias de Educação e 
suas escolas promovendo a integração das tecnologias da comunicação e da informação ao 
dia-a-dia de alunos e professores. 

 



  
          Prefeitura do Município de Jaguariúna 

Departamento de Licitações e Contratos  
Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13820-000 
Fone: (19)3867 9801/9780 – e-mail: licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br 

WWW.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  
 
 
 

 18  

Assessoria Pedagógica e Capacitação Docente: 
 
 Descritivo do Programa de Assessoria Pedagógica a ser realizada por profissionais 
especialistas da educação que detenham conhecimentos sobre a escola pública e sobre as 
novas demandas educacionais, impressas no território nacional brasileiro. Tais profissionais 
deverão ser responsáveis em promover reflexões sobre os temas educativos de relevância 
global e local, associados à utilização do Livro Didático e do Portal contendo conteúdos 
educacionais, com enfoque na proposta metodológica inserida nos diferentes níveis de 
ensino que compõem a educação básica brasileira. 
 
 O programa de assessoria pedagógica presencial e via portal educativo, apresentado 
pela licitante, deverá demonstrar preocupação com o processo de formação de 
professores, evidenciada nas reformas que vêm sendo implementadas na política de 
formação docente, bem como nas investigações e publicações da área e nos debates 
acerca da formação inicial e continuada dos professores. 

 
 A empresa contratada ficará obrigada a realizar serviços de acompanhamento e 
assessoramento pedagógico para melhor utilização dos materiais didáticos impressos, 
incluindo orientações quanto à utilização adequada dos materiais e demais questões 
referentes à proposta pedagógica e metodologia. 

 
 A assessoria também deverá visar o aperfeiçoamento e capacitação dos docentes na 
área educacional, sendo que, presencialmente, deverá ser ofertado o mínimo de 200 
(duzentas) horas, para o ano letivo de 2016. 

 

Diagnóstico: Sistema de Monitoramento da Gestão Municipal 
 

 Descritivo do Sistema de Monitoramento da Gestão Municipal, ferramenta tecnológica 
educacional que deverá acompanhar e informar, através de indicadores, sobre a qualidade 
da educação pública municipal antes, durante e após a implantação do Sistema de Ensino 
nas escolas da Prefeitura. 
 

Avaliação do aprendizado, desempenho e rendimento escolar dos Alunos: 
 
 Descritivo do Sistema de Avaliação do Desempenho Acadêmico dos Alunos do Ensino 
Fundamental nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, para os alunos 
do 4º e 8º Anos do Ensino Fundamental. 

Capa Personalizada para os materiais didático-pedagógicos e Agenda Escolar: 
 
 Projeto de Capa (modelo), de forma personalizada, contendo elementos e imagens que 
identifiquem o município. 
 

 Agenda Escolar para alunos; 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa 
jurídica), CNPJ nº _______________________________ é microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, 
alterada pela Lei Complementar n°147 de 07 de Agosto de 2014 (Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas), e Decreto Municipal nº 2509/2006, cujos termos declaro conhecer 
na íntegra, estando apta, portanto, a exercer os direitos nela previstos no procedimento 
licitatório o da Concorrência n° 009/2015, realizada pela Prefeitura do Município de 
Jaguariúna. 

 
 
 

_________________, _____, de ________de 2015 
 
 
 

 
________________________________________ 
Assinatura do representante legal 
Nome: ______________________________ 
RG nº : ________________________ 
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ANEXO III 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
À  
Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
 
Prezado Senhores. 
 
 
                   A empresa ____________________________________, com sede à 
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 
______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 
___________________, credencia o senhor _______________________________, 
inscrito no CPF/MF nº __________________, RG nº ___________________, para 
representá-la na Concorrência n° 009/2015, referente ao Processo de Licitação nº 
11.591/2015, perante a Comissão Permanente de Licitações, podendo praticar todos os 
atos inerentes ao certame, com plenos poderes específicos para apresentar impugnações, 
interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar 
esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.  
 
  Atenciosamente, 
 
                                        ____________, ___ de _____________ de 2.015. 
 
 
 
 

___________________________ 
(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 
(CPF/MF e RG do representante da licitante) 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 

 
Ref.: Concorrência n° 009/2015. 
 
 
 
___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do 

CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art 

27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro 

de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (...) 

 
(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 
  

    
___________________________________  

       (data)  
 
 
 

 _____________________________________________ 
     (representante legal) 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE 
 
 
 

A signatária, para fins de participação na Concorrência n° 009/2015, declara sob as penas da 
Lei, que não existem fatos supervenientes, que venham a impossibilitar a sua habilitação na 
licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no art. 27, da Lei nº 8666/93 e 
alterações posteriores. 
    
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
________________,__de ___________de _______ 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
O envelope PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter: 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE: 

Razão Social: _______________________________________________________ 
CNPJ/MF n°: ____________________Inscr. Estadual n°:____________________ 
Endereço: ___________________________Bairro: _________________________ 
Cep: __________________ Cidade/Estado: _______________________________ 
Telefone: _________________________ e-mail: _____________________________ 
Representante legal/procurador : ________________________________________ 

 
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 

Mínimo de 60 (sessenta) dias contados da abertura dos Envelopes. 
 
3. VALOR GLOBAL, CONFORME PLANILHA ABAIXO.   
 
 
Item 

 
Descrição 

 
Quant. 

Preço unitário 
(R$) 

Preço total  
(R$) 

01 Maternal 250   
02 Pré-escola – Nível1 650   
03 Pré- Escola – Nível 2 670   
04 1º ANO 690   
05 2º ANO 650   
06 3º ANO 650   
07 4º ANO 740   
08 5º ANO 730   
09 6º ANO 700   
10 7º ANO 650   
11 8º ANO 500   
12 9º ANO 720   
 TOTAL 7600   
 
PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA: R$______________(_________). 

 

 
Data ___/____/____  
         ___________________________________ 
        Assinatura do representante legal/procurador 
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ANEXO VII 
 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

As amostras dos materiais didáticos apresentados serão analisadas por uma comissão especial 
da Secretaria de Educação designada especificamente para este fim, a qual considerará, na sua 
análise, os critérios abaixo especificados: 

 
- Poderão receber a pontuação máxima de até 10 (dez) pontos, quando o licitante atender – na plenitude – 
ao elemento de avaliação; 
- A licitante poderá obter pontuações inferiores a 10 (dez) pontos no caso de demonstrar/comprovar 
atendimento parcial ao quesito; 
- Em caso de não comprovação de atendimento ao elemento analisado, a licitante deverá receber 00 (zero) 
ponto. 
 
Dos itens para atendimento ao Edital. 
 

 
LIVRO DIDÁTICO 

 
10 

 
07 

 
04 

 
00 

1 

 

 

 

A Concepção de Educação no Livro 
Didático do Sistema de Ensino, da 
Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, norteia a prática pedagógica 
docente com pressupostos filosóficos claros 
e coerentes às necessidades de 
aprendizagem dos discentes dentro de um 
contexto histórico, favorecendo aos 
professores, através destes norteadores, a 
prática educativa com coesão e sequência 
pedagógica de conceitos. 

    

2  Na Proposta Pedagógica do município, é 
observado que a criança possui um papel 
ativo no processo de ensino-aprendizagem, 
haja vista que interagem com o meio em 
que vivem. Dessa forma, a Proposta 
Pedagógica da empresa licitante contida 
nos materiais didáticos impressos deverão 
conceber a criança como um ser social, 
psicológico e histórico, organizados de 
forma a fundamentá-los em uma proposta 
interacionista. 

    

3 A organização didática dos materiais da 
empresa licitante deve favorecer a 
interação, o respeito pela diversidade e a 
individualidade, valorizar os conhecimentos 
prévios dos alunos e a aprendizagem 
significativa, propor a resolução de 
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problemas e possibilitar a proximidade com 
práticas sociais reais, considerando a 
cultura, os valores e as crenças, sendo que 
as propostas de trabalho devem explorar 
situações cotidianas do aluno, com 
características regionais, objetivando 
significar os conteúdos apresentados. As 
atividades devem ser propostas de maneira 
a respeitar as diversidades e necessidades 
de cada nível de ensino. 

4 Para Educação Infantil, além de a 
metodologia trabalhada no livro estar 
relacionada ao nível de ensino, deverão ser 
apresentadas ilustrações por meio de 
diferentes técnicas, tais como: massinha, 
bordado, colagem em tecido, materiais 
recicláveis, aquarela, lápis de cor e 
ilustrações digitais. 

    

5 O eixo norteador da proposta de ensino 
para a Educação Infantil deverá ser o 
brincar, entendido como uma ação 
privilegiada no desenvolvimento humano, 
principalmente na infância. Tal proposta 
deverá fundamentar-se numa perspectiva 
de interação entre o ensinar e o aprender. 

    

6 O material didático para a Educação Infantil 
e o 1º ano por eixos e âmbitos do Ensino 
Fundamental deverá trazer indicações de 
diferentes propostas relativas ao 
conhecimento lógico matemático, às 
atividades de letramento e alfabetização,  
ao corpo e o movimento bem como, 
enfatizar a importância de incluir, no 
cotidiano educativo: jogos, brincadeiras e 
canções das nossas tradições culturais; 
desafios motores; modalidades expressivas, 
como a dança, a dramatização e 
experiências de articulação entre as 
expressões corporal, sonora, musical e 
plástica. 

    

7 O Livro Didático para a Educação Infantil e 
o 1º ano por eixos e âmbitos do Ensino 
Fundamental deverá apresentar os 
conteúdos utilizando-se de diferentes 
linguagens, tais como fotos, ilustrações, 
textos, entre outros. 
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8 As situações didáticas presentes nos 
materiais do aluno da educação infantil e 1º 
ano do ensino fundamental têm como 
princípios norteadores de sua proposta 
pedagógica a resolução de problemas como 
estratégia privilegiada para ensinar e 
aprender. 

    

9 No que se refere ao âmbito de formação 
pessoal e social, no eixo de identidade e 
autonomia, os materiais didáticos da 
educação infantil estão de acordo com os 
RCN´s, em especial ao contemplar os 
aspectos do reconhecimento, expressão e 
autocontrole progressivo das necessidades, 
desejos e sentimentos no cotidiano. 

    

10 Os materiais didáticos para a educação 
infantil e 1º ano do ensino fundamental 
propõem situações de análise, construção 
de estratégias, investigação e incentivo à 
busca de soluções, para possibilitar a 
formulação de conjecturas, consolidar ou 
mesmo construir um conhecimento e 
ampliar a capacidade de resolver 
problemas, seja na matemática e nas outras 
áreas de conhecimento, seja na vida 
cotidiana. 

    

11 O trabalho com o eixo cultura oral e escrita, 
na educação infantil e 1º ano do ensino 
fundamental, pressupõe um enfoque textual 
da língua, ou seja, o fato de que significado e 
coerência só podem ser encontrados em um 
texto completo, contextualizado. 

    

12 Os conteúdos propostos nos Livros 
Didáticos devem ser apresentados a partir 
de uma sequência progressiva que garanta 
a integração global dos componentes 
curriculares por meio dos conhecimentos 
prévios e paralelos dos estudantes. Todos 
os livros deverão acompanhar orientações 
metodológicas que oportunizem ao/a 
professor/a planejar as atividades em sala 
de aula estabelecendo relações com outras 
áreas, o que promove uma postura 
interdisciplinar entre os profissionais, foco 
da Proposta Pedagógica da Secretaria de 
Educação dessa municipalidade. 

    

13 Nos materiais didáticos dos alunos do ensino 
fundamental, constam materiais de apoio 
caracterizados na forma de atividades para 
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enriquecer o trabalho em sala de aula, 
relacionar teoria e prática e organização de 
esquemas de estudo necessários para o 
desenvolvimento da autonomia dos alunos 
dos demais anos escolares. 

14 Nos materiais didáticos, são utilizados 
diferentes gêneros textuais, constituindo-se 
numa abordagem metodológica utilizada 
para estabelecer relações mais próximas 
com o universo cultural do aluno 

    

15 O projeto gráfico dos materiais didáticos está 
adequado à idade do aluno e próprio para o 
registro de atividades escolares, contribuindo 
para a compreensão e a aprendizagem dos 
conteúdos trabalhados. 

    

16 O material de apoio, ao final de cada 
volume, preferencialmente até o 5º ano do 
Ensino Fundamental, deverá apresentar 
papel diferenciado e mais resistente, 
possibilitando atividades de recorte e 
colagem. 

    

17 Os enunciados das atividades dos Livros 
Didáticos do Ensino Fundamental do 2º ao 
5º ano devem estar organizados de maneira 
clara e objetiva, facilitando a compreensão 
para o aluno e a organização do programa 
de conteúdos, considerando as 
necessidades dos alunos e contemplando 
diferentes níveis de profundidade e 
sistematização. 

    

18 O Livro Didático do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental deverá fazer uso de textos 
jornalísticos, contos, poemas, músicas e 
histórias em quadrinhos como abordagem 
metodológica utilizada para estabelecer 
relações mais próximas com o universo 
cultural do aluno, ampliando assim as 
possibilidades de aproximação dos 
saberes específicos de todas as áreas do 
conhecimento. 

    

19 O Livro Didático do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental deverá conter atividades 
produzidas para elaborar conceitos e 
desenvolver procedimentos e atitudes, 
propiciando o desenvolvimento do espírito 
crítico, a imaginação, o sentido de 
cooperação e o gosto pelo aprender. 

    

20 O Livro Didático do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental deverá explorar a utilização     
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eficaz da linguagem oral, instigando o 
educando a adequá-la a intenções e 
situações comunicativas que propiciam a 
conversa em grupos, a expressão de 
sentimentos e opiniões, a defesa de pontos 
de vista, o relato de acontecimentos, dentre 
outros. 

21 O Livro Didático do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental deverá explorar o trabalho 
com entrevistas e pesquisas, buscando 
desenvolver as capacidades de análise e 
síntese, bem como a criticidade e a 
autonomia em relação ao conhecimento. 

    

22 O Livro Didático do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental deverá priorizar uma 
metodologia de trabalho que valorize as 
atividades em grupo, tendo por objetivo um 
entendimento do conhecimento como uma 
construção coletiva que se desenvolve por 
meio de ações críticas e cooperativas. 

    

23 O Livro Didático deverá estimular a consulta 
e a leitura de textos complementares, 
revistas e livros paradidáticos. 

    

24 As Áreas do Conhecimento contempladas 
no material didático deverão possibilitar a 
articulação dos conteúdos do 2º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental, sem comprometer o 
objeto de ensino das diferentes disciplinas e 
respeitando o desenvolvimento de cada 
fase. 

    

25 O Livro Didático de Língua Portuguesa para 
o Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano 
deverá propor ao aluno situações de ensino 
para o domínio de habilidades e construção 
de competências necessárias para a 
interpretação dos diferentes textos que 
circulam socialmente e, ao mesmo tempo, 
produção de seus próprios textos para atuar 
de maneira efetiva nas relações sociais, 
tecnológicas e produtivas na sociedade. 

    

26 O Livro Didático de Ciências da Natureza 
para o Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano 
deverá propor atividades exploratórias do 
diálogo, da elaboração de hipóteses, dos 
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raciocínios similares aos da pesquisa, dos 
requisitos necessários para observação e 
experimentação, da construção de sínteses, 
da utilização de códigos e linguagens para 
efetivar registros, da ampliação de 
conceitos, do conhecimento elaborado por 
ações na comunidade, do desenvolvimento 
de habilidades comunicativas, da busca de 
informação e a obtenção de dados por meio 
de recursos diversos. 

27 O Livro Didático de Matemática para o 
Ensino Fundamental do 2º ao 5º ano deverá 
favorecer uma aprendizagem significativa 
dos conceitos matemáticos por meio de 
resoluções de problemas, de jogos e do uso 
de materiais manipuláveis, para favorecerem 
a criatividade na elaboração de estratégias 
de resolução e busca de soluções dos 
problemas propostos. 

    

28 O Livro Didático de História para o Ensino 
Fundamental do 2º ao 5º ano deverá 
privilegiar temas que explorem as 
sociedades em seus processos de 
transformação, resgatando o sentido do 
passado, considerando o trabalho com o 
tempo presente na exploração dos 
problemas sociais contemporâneos. 

    

29 O Livro Didático de Geografia do Ensino 
Fundamental do 2º ao 5º ano deverá 
privilegiar metodologicamente situações de 
observação, de registro, de descrição, de 
representação, de pesquisa e de 
problematização dos fenômenos que 
compõem a paisagem e o espaço 
geográfico. 

    

30 O Livro Didático de Arte do 2º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental deverá promover o 
conhecimento da história da Arte 
propiciando ao aluno a reflexão sobre as 
produções artísticas e a percepção de 
diferentes épocas, construindo seu próprio 
gosto pessoal, bem como, compreendendo 
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as questões envolvidas na produção de uma 
determinada imagem e conhecendo a 
biografia dos artistas, procedimentos, 
temática, técnica e suportes usados por 
eles. 

31 Os conteúdos presentes no Livro Didático de 
Língua Inglesa do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental deverão ser desenvolvidos 
com base na realidade e no interesse do 
aluno, sendo que a organização dos 
conteúdos presentes no material deverão 
proporcionar aos alunos a oportunidade de 
vivenciar ludicamente contextos de uso da 
língua. 

    

32 O Livro Didático de Educação Física para o 
professor do Ensino Fundamental deve 
conter atividades diversificadas, com 
variados recursos materiais, incentivando a 
participação dos alunos, aprimorando e 
desenvolvendo todas as capacidades deles, 
a fim de que tenham uma base sólida e 
preparem-se para situações que exijam 
práticas mais elaboradas. 

    

33 Os Livros Didáticos deverão propor 
situações pedagógicas que possibilitem, via 
interação dos atores educativos, a 
ampliação das capacidades de apropriação 
dos conceitos, códigos e linguagens, por 
meio da reflexão, da elaboração de 
hipóteses e questionamentos, da 
experimentação, da expressão e 
comunicação das ideias, opiniões e 
sentimentos. 

    

34 No Livro do Professor deverá ser 
evidenciado a reflexão teórico-prática sobre 
as diversas formas de ensinar e aprender, 
tais como: contextualização, 
problematização, pesquisa, articulação de 
conteúdos com outras Áreas do 
Conhecimento, além de discussões a 
respeito do sistema avaliativo, apresentar 
fundamentações teóricas, sugestões de 
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procedimentos, referências bibliográficas e 
outros elementos que contribuam para a 
atualização e aperfeiçoamento do docente, 
constando também o Livro do Aluno na 
íntegra, com as atividades e suas devidas 
respostas. 

35 Nos Livros dos Professores do ensino 
fundamental constam orientações 
metodológicas que respaldem o seu 
trabalho, ampliando as práticas didáticas, 
sugerindo reflexões e encaminhando 
propostas de ação, além de apresentar 
sugestões de atividades relacionadas aos 
conteúdos explorados nos materiais 

    

36 Os materiais didáticos dos professores do 
ensino fundamental apresentam 
programação anual de conteúdos de cada 
área do conhecimento, de modo a possibilitar 
uma visão global de todo o conteúdo escolar 
a ser trabalhado. 

    

37 Os materiais didáticos dos professores do 
ensino fundamental contêm sugestões de 
número de aulas para o desenvolvimento de 
cada unidade de trabalho e atividades 
resolvidas e comentadas 

    

38 O  embasamento  pedagógico  utilizado  na  
construção  dos  Livros  Didáticos  para  o  
Ensino Fundamental  do  6º  ao 9º ano deve  
ser  baseado  em  uma construção 
interacionista, contendo os seguintes 
pressupostos didático-metodológicos: 
 Interação enquanto pressuposto 
estruturante que propicia a ampliação do 
universo de conhecimentos de 
educadores e educandos por meio da 
relação com os diferentes saberes; 
 Diversidade e Individualidade 
num movimento dialético entre o 
singular e o universal, entre o mundo 
objetivo e subjetivo, entre a construção 
da identidade pessoal e coletiva; 
 Conhecimentos prévios e 
aprendizagem significativa enquanto 
ação dos educadores e educandos na 
experimentação, diagnóstico, intuição, 
produção de saberes que dão razão e 
sentido para o conhecimento científico; 
 Resolução de problemas ao 
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possibilitar situações que favoreçam a 
produção de novos conhecimentos de 
educadores e educandos, ao tomar 
como referência o que já sabem em 
interação com o novo desafio; 
 Cultura, valores e crenças no 
compartilhamento de um coletivo com 
necessidades e vivências culturais 
peculiares. 

39 A Proposta Pedagógica na construção dos 
Livros Didáticos para o Ensino Fundamental 
do 6º ao 9º ano deverá ter por base a 
resolução de problemas ao possibilitar 
situações que favoreçam a produção de 
novos conhecimentos de educadores e 
educandos, ao tomar como referência o que 
já sabem em interação com o novo desafio e 
a cultura, valores e crenças no 
compartilhamento de um coletivo com 
necessidades e vivências culturais 
peculiares. 

    

40 Os Livros Didáticos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental deverão organizar os 
saberes escolares nas diversas Áreas do 
Conhecimento, considerando os contextos 
científicos, reais, sociais, políticos, 
econômicos, culturais e históricos. 

    

41 O projeto gráfico dos Livros Didáticos do 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental deverá 
ser adequado à idade dos alunos e próprio 
para o registro de atividades escolares, 
contribuindo na compreensão e na 
aprendizagem dos conteúdos trabalhados. 

    

42 No Livro do Professor do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental, deverão constar 
Orientações Metodológicas que respaldam e 
orientam o trabalho, ampliando as práticas 
didáticas, sugerindo reflexões e 
encaminhando propostas de ações, além de 
apresentar sugestões de atividades 
relacionadas aos conteúdos explorados. 
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43 A variedade de gêneros textuais presentes 
no material didático do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental deverá permitir 
possibilidades de aproximação dos saberes 
específicos de todas as Áreas do 
Conhecimento. 

    

44 Para os alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental deverá ser disponibilizado 
Tabela periódica dos elementos químicos. 

    

45 Para o 9º ano do Ensino Fundamental, o 
Livro Didático deverá conter atividades de 
experimentação que proporcionem a 
reflexão, o levantamento de hipóteses, o 
desenvolvimento e a construção de ideias 
importantes para que os alunos interpretem 
a aprendizagem em Física como área que 
possui significado, apresentando temas que 
envolvam a Energia e seus processos vitais 
(movimento, consumo pessoal de energia, 
temperatura, calor). 

    

46 Para o 9º ano do Ensino Fundamental, o 
material deverá conter atividades que 
desenvolvam habilidades sobre alguns 
elementos de comunicação, representação e 
interpretação das linguagens químicas, 
como: cadeias e teias alimentares, causas e 
consequências dos diferentes tipos de 
poluição atmosférica, bem como, principais 
ecossistemas terrestres, suas características 
e biodiversidade. 

    

LIVRO DIDÁTICO PARA ALUNOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA VISUAL PARCIAL E TOTAL 

 
10 

 
07 

 
04 

 
00 

47 A proposta de trabalho com alunos 
portadores de deficiência deve considerá-los 
como elementos-chave nas decisões sobre 
metodologias e técnicas de ensino a serem 
utilizadas, devendo, sempre que possível, 
funcionar como ponto de referência nas 
decisões relacionadas com os assuntos e 
conteúdos a ensinar. 
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48 É fundamental que o Sistema de Ensino 
ofereça recursos que possam ampliar o 
debate e a reflexão sobre o acesso e 
permanência de pessoas portadoras de 
deficiência no interior das escolas, 
oferecendo-lhes materiais e recursos 
necessários para que essa prática se efetive. 

    

49 Apresentar material no formato em Braille 
para atender aos alunos com Deficiência 
Visual Total. 

    

50 Apresentar material em formato Ampliado 
para atender aos alunos com Deficiência 
Visual Parcial. 

    

51 Os conteúdos dos Livros Didáticos para a 
Educação Inclusiva deverão ser os mesmos 
disponibilizados para o Ensino Regular. 

    

PORTAL EDUCATIVO  
10 

 
07 

 
04 

 
00 

52 O portal oferece conteúdos e atividades 
online em todas as áreas do conhecimento, 
que enriqueçam a prática pedagógica do 
professor e da equipe diretiva, facilitando a 
comunicação entre a Secretaria de 
Educação e as escolas, tornando as aulas 
mais atraentes e despertando o interesse 
dos alunos pelos temas apresentados em 
sala de aula. 

    

53 No portal, serão publicados textos 
pedagógicos e de orientação de 
procedimentos de atendimento ao público. 

    

54 A organização dos conteúdos educacionais 
no portal possibilita ao aluno ter mais 
liberdade para pensar e construir 
conhecimentos, além de permitir acesso a 
uma vasta ferramenta de pesquisas e de 
recursos multimídia. 

    

55 Os conteúdos disponibilizados no portal 
contemplam, no mínimo, as mesmas áreas 
do conhecimento contempladas nos 
materiais didáticos impressos. 

    

56 O portal contém páginas específicas para 
alunos e professores, com os conteúdos 
ensinados em sala de aula, ferramentas, 
atualidades, jogos e sites adequados ao 
perfil de cada gênero de usuário. 

    

57 O portal disponibiliza um programa de busca, 
para consulta específica aos conteúdos 
curriculares de acordo com palavra-chave, 
assunto, área e nível do conhecimento. 

    

58 O portal disponibiliza uma enciclopédia 
virtual, para pesquisa de verbetes, com     
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banco de imagens. 
59 O portal disponibiliza uma biblioteca virtual 

de livros referenciais, para consulta, 
impressão e leitura. 

    

60 O portal possui ferramenta que permita aos 
alunos e professores criarem seu próprio site 
na internet. 

    

61 O portal ajuda as escolas no cumprimento de 
sua responsabilidade social, auxiliando na 
formação de professores, para que eles 
sejam capazes de captar, entender e utilizar 
na educação as novas linguagens dos meios 
de comunicação eletrônicos e das novas 
tecnologias digitais educacionais. 

    

62 O portal disponibiliza uma ferramenta de 
edição de projetos que permita ao educador 
publicar e administrar os próprios projetos 
colaborativos, enriquecendo 
significativamente o ambiente de 
aprendizagem. 

    

63 O portal disponibiliza mapas geográficos e 
físicos do Brasil e do mundo, permitindo ao 
aluno e professor a criação e a manipulação 
de mapas em formato digital. 

    

64 O portal disponibiliza ambientes de 
interação, propícios à socialização dos 
alunos e professores com as comunidades 
virtuais de aprendizagem. 

    

65 O portal disponibiliza ferramentas de 
interação on-line, na qual profissionais 
altamente qualificados estejam disponíveis 
para responder aos questionamentos dos 
professores da rede de ensino, sobre 
conceitos e conteúdos curriculares. 

    

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CAPACITAÇÃO 
DOCENTE 

 
10 

 
07 

 
04 

 
00 

66 A empresa licitante deverá disponibilizar 
para as escolas da rede uma estrutura 
ordenada que ofereça atendimentos 
pedagógicos e objetive auxiliar na escolha, 
na conexão e execução das prioridades e 
procedimentos educativos. Esta estrutura 
deverá constituir-se por meio de um 
programa de Assessoria Pedagógica para os 
professores e a equipe técnica que 
compõem a rede pública de ensino no 
município. 
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67 Os profissionais especialistas em educação 
que compõem o programa de Assessoria 
Pedagógica deverão promover reflexões 
sobre os temas educativos de destaque 
global e local, associados à utilização do 
material didático e outros recursos ofertados 
pela empresa licitante. Estas discussões e 
contribuições deverão enfocar a proposta 
metodológica inserida nos diferentes níveis 
de ensino que compõem a educação básica 
brasileira. 

    

68 A equipe de profissionais especialistas em 
educação deverá responder às demandas e 
expectativas que surgem na organização e 
gestão das escolas ao utilizarem o Sistema 
de Ensino, colocando em prática atitudes e 
procedimentos bem-sucedidos. 

    

69 Os cursos e apoio educacionais ofertados 
deverão colaborar com o aperfeiçoamento e 
com a melhoria das práticas pedagógicas 
das escolas do município e Secretaria de 
Educação. Nos cursos deverão ser 
organizados encontros com os professores 
por meio de cursos de Implantação e de 
Metodologia e Sistematização das Áreas do 
Conhecimento e da Área Tecnológica no 
sentido de abranger todas as ferramentas 
ofertadas pela empresa licitante. 

    

70 Para a Educação Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental (eixos e âmbitos) o programa 
de Assessoria Pedagógica deverá trabalhar, 
simultaneamente, de forma articulada, os 
eixos de trabalho: Identidade e Autonomia, 
Cultura Oral e Escrita, Relações 
Matemáticas, Natureza e Cultura: 
diversidade, Corpo e Movimento, 
Linguagens da Arte, conforme a proposta do 
Livro Didático, em consonância aos RCN’s - 
Referenciais Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. 

    

71 No que diz respeito especificamente ao 
Ensino Fundamental (do 2º ao 5º ano) as 
assessorias e os cursos deverão ser 
compostos pelos respectivos eixos de 
trabalho e componentes curriculares: Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, História, 
Geografia, Matemática e Ciências. 

    

72 Quanto aos cursos destinados aos 
professores do Ensino Fundamental do 6º 
ao 9º ano, os conteúdos deverão ser 
trabalhados de acordo com a proposta do 
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Livro Didático e, em consonância aos PCN’s 
- Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Fundamental, contemplando as 
seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa, Arte, História, Geografia, 
Matemática e Ciências. Para o 9º ano, o 
componente curricular - Ciências da 
Natureza deverá contemplar propostas de 
currículo em Física e Química. 

73 O programa de Assessoria Pedagógica 
oferecido pelo Sistema de Ensino deverá 
contemplar no mínimo 200 horas de 
atendimento ao ano para o município. 

    

SISTEMA DE MONITORAMENTO DA GESTÃO 
MUNICIPAL 

 
10 

 
07 

 
04 

 
00 

74 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deverá ter duas fontes básicas de 
informação: dados disponibilizados em sítios 
oficiais que divulgam os resultados do 
Desenvolvimento e das políticas sociais e 
educacionais e informações coletadas por 
meio de formulários com questões 
respondidas pelos dirigentes locais. 

    

75 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deverá apresentar os resultados da seguinte 
maneira: Para os Prefeitos e Secretários de 
Educação e Diretores de Escola, por meio de 
Relatório Geral, da Seleção de Relatórios 
Específicos, do Relatório de Parecer Técnico 
e ainda de um Plano de Ação. 

    

76 O acesso do Sistema de Monitoramento 
Educacional deverá ocorrer por meio de um 
portal, que permita os seguintes 
procedimentos: atualização on-line das 
versões, acesso de qualquer lugar, tabulação 
em tempo real, controle das senhas de 
acesso. 

    

77 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deverá possibilitar e identificar as 
potencialidades e desafios da educação 
municipal. 

    

78 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deverá produzir informações e avaliar as 
formas de organização, de planejamento, as 
formas da relação ensino e Aprendizagem, 
as formas de investimento e infraestrutura 
das unidades escolares e as formas de 
satisfação da comunidade em relação ao 
Município e às escolas que adotam o 
Sistema de Ensino. 
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79 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deverá conter indicadores que atendem, no 
mínimo, os seguintes aspectos: Avaliação 
Institucional; Satisfação da Comunidade; 
Aspectos Socioeconômicos e 
Organizacionais. 

    

80 O Sistema de Monitoramento deverá 
disponibilizar a Prefeitura o 
acompanhamento da educação no Município 
após a implantação do Sistema de Ensino. 

    

81 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deverá permitir o acesso às informações em 
tempo real e aos dados do Município de 
qualquer lugar que exista acesso à Internet e 
possua atualização automática das versões, 
via web. 

    

82 O Sistema de Monitoramento Educacional 
deve ter sido formulado com base na 
realidade da educação pública brasileira. 

    

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO, DESEMPENHO E 
RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS 

 
10 

 
07 

 
04 

 
00 

83 Os procedimentos metodológicos utilizados 
no Sistema de Avaliação de Desempenho 
Acadêmico dos Alunos devem ser aqueles 
consagrados na literatura científica na área 
de avaliação externa de aprendizagem, 
capazes de analisar o aprendizado dos 
alunos e verificar os resultados entre as 
diferentes etapas em que o ensino é 
organizado, entre os diferentes anos, entre 
as diferentes escolas e entre diferentes 
turmas, principalmente, com o que é 
esperado para cada etapa. 

    

84 Os instrumentos utilizados para a ferramenta 
de avaliação possibilitam coletar informações 
úteis, para que sejam identificadas as áreas, 
cujos resultados são satisfatórios e outras 
que precisam ser aprimoradas. 

    

85 A matriz de referência elaborada para a 
ferramenta de avaliação considera a 
competência leitora e a competência 
matemática, os conhecimentos curriculares e 
as operações mentais desenvolvidas pelos 
alunos. 

    

86 A empresa licitante deverá aplicar avaliação 
de desempenho nos alunos do 4º e 8º anos 
do Ensino Fundamental, nas áreas de 
Língua Portuguesa (LP), com enfoque em 
Leitura, de Matemática (MAT) - resolução de 
problemas e de Ciências (CIÊN) com foco 
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nos fenômenos naturais e tecnologia. 
87  A empresa licitante deve basear-se em uma 

proposta curricular elaborada com base nas 
Diretrizes Nacionais, bem como nos 
documentos que balizam as avaliações 
nacionais (SAEB) / Prova Brasil e 
internacionais (PISA), com diversos 
instrumentos avaliativos entre testes e 
questionários contextuais para alunos e 
professores. 

    

88 Os resultados do desempenho dos alunos 
obtidos pela avaliação servirão de base de 
análise e reflexão, em especial para o 
redirecionamento das intervenções 
pedagógicas. 

    

89 Os resultados fornecem evidências sobre os 
fatores intraescolares e extraescolares que 
interferem diretamente nas condições 
favoráveis de ensino. 

    

90 O relatório entregue a escola deverá ser 
composto por uma parte descritiva e outra 
ilustrativa, que apresente gráficos e tabelas, 
os quais traduzam as especificidades das 
turmas de alunos, na Série/Ano que 
frequentam e disciplinas correspondentes. 
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ANEXO VIII 
 
MINUTA DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIÚNA, E A EMPRESA ______________, PARA IMPLANTAÇÃO E 
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO, CONSTITUÍDO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PEDAGÓGICO. 

 
Processo Administrativo nº 11.591/2015. 
Contrato nº _____/2015. 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, com sede a Rua Alfredo Bueno, nº 
1235 – Bairro: Centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.410.866/0001-71 neste ato 
representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. TARCISIO CLETO 
CHIAVEGATO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 
7.481.699-8 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob nº 056.597.528-53, residente e 
domiciliado na Praça Carlos Gomes nº 14, Jardim Paraíso, neste município de Jaguariúna, 
Estado de São Paulo, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e de outro 
lado a Empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, 
a Rua/Av.___________________, nº. ______ Bairro: _____________, CEP.: 
___________, no Município de ____________, Estado de São Paulo, representada neste 
ato por seu Procurador Senhor _________________, Nacionalidade, Profissão, portador 
da Cédula de Identidade RG nº. __________ e inscrito no CPF/MF sob nº 
_______________, residente e domiciliado à Rua _______________ - Bairro: 
____________, CEP.: __________, no Município de ___________, Estado de 
____________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o 
que segue: 
 
CLÁUSULA 1.0 - DO OBJETO  
1.1 Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores, 
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares, conforme 
descrito em Anexo I, parte integrante do Edital. 
 
CLÁUSULA 2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
2.1- Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução, bem assim 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas integram 
este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus Anexos os 
seguintes documentos: 
a) Edital da Concorrência n° 009/2015; e 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA. 
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2.2 - Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 
complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do 
objeto contratado. 
 
CLÁUSULA 3 - PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA/REAJUSTE: 
3.1 A contratação dar-se-á por 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento 
da Ordem de Fornecimento, a ser emitida pela Secretaria de Educação, após assinatura 
do Contrato, sendo que as entregas das apostilas deverão ser realizadas após o 
recebimento da referida Ordem de Fornecimento. 
 
3.2 Este contrato poderá ser renovado ou aditado, por iguais e sucessivos períodos, nos 
termos dos Artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
3.3 No caso de prorrogação a que se refere o item anterior será aplicado o reajuste com 
base na variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM (Fundação 
Getúlio Vargas – FGV), ou outro índice que venha a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA 4 - VALOR: 
4.1. Os valores para fornecimento do objeto constante em Cláusula 1.1 são de: item 01: 
valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 
02: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), 
item 03: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de 
R$______(____), item 04: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor 
de R$______(____), item 05: valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o 
valor de R$______(____), item 06: valor unitário de R$ ______, (________), 
totalizando o valor de R$______(____), item 07: valor unitário de R$ ______, 
(________), totalizando o valor de R$______(____), item 08: valor unitário de R$ 
______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 09: valor unitário de 
R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 10: valor unitário 
de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), item 11: valor 
unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____) e item 12: 
valor unitário de R$ ______, (________), totalizando o valor de R$______(____), 
devidamente aprovados pela CONTRATANTE, totalizando o valor global de R$ ______ 
(_________). 
 
4.2 - Nos preços contratados estão incluídos todas as incidências fiscais, tributárias, 
trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que correrão por sua conta e 
responsabilidade, estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, e 
alimentação, se necessários. 
 
4.3 As despesas decorrentes desta Concorrência ocorrerão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  
020601 12.365.0013.2013.0000 3.3.90.39.00. 
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020602 12.361.0014.2014.0000 3.3.90.39.00. 
 
CLÁUSULA 5 - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO: 
5.1 A cada entrega do objeto constante em clausula 1.1, a CONTRATADA apresentará 
Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), a qual deverá estar adequadamente preenchida, devendo 
conter no corpo da mesma o número do presente contrato, bem como o número da 
Concorrência constante na Cláusula 2.1, alínea “a” deste instrumento.  
5.1.1 O pagamento será efetuado, até o 25º (vigésimo quinto) dia posterior à data de 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente rubricada pela Secretaria de Educação. 
 
5.2 Os pagamentos dar-se-ão mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA. 
 
5.3 Deverá estar obrigatoriamente indicado na Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), o número 
da Agência e número da conta bancária do Banco do Brasil S.A., a qual será 
efetivado o pagamento. 
 
5.4  Fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da Nota Fiscal Eletrônica 
(Nfe) emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão-somente, 
cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATADA. 
 
5.5 A CONTRATADA deverá apresentar junto com as Notas Fiscais Eletrônicas (Nfe), o 
comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários junto ao INSS e ao FGTS. 
 
5.6  Em hipótese alguma será efetivado pagamento antecipado ou sem a apresentação do 
constante na Cláusula 5.3 e 5.5. 
 
5.7 No caso do objeto não estar de acordo com as condições fixadas neste Contrato, a 
CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento, até que sejam 
providenciadas as substituições necessárias. 
 
CLÁUSULA 6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1 Prestar e executar todos os serviços ora licitados, de acordo com a sua proposta e 
com as normas e condições previstas no edital e seus anexos, respondendo civil e 
criminalmente pelas conseqüências de sua inobservância total ou parcial. 
 
6.2 Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, os requisitos de habilitação exigidos no edital de origem. 
 
6.3 Não ceder ou subcontratar, inteira ou parcialmente, os direitos e obrigações deste 
Contrato ou os dele resultantes, sem prévia e formal anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 7 - RESCISÃO CONTRATUAL: 
7.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as conseqüências 
previstas no presente contrato e na lei. 
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7.2 Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente justificado, nos 
casos detalhados nos Incisos. I a XVII do Art.78 da Lei nº 8.666/93. 
 
7.3 No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em sua execução, a 
área gerenciadora anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 
 
7.4 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurados: o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA 8 – PENALIDADES: 
8.1 A inexecução total ou parcial do contrato causada pela licitante, importará na aplicação 
das sanções estabelecidas nos termos do Art. 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a defesa 
prévia: 
 
- Advertência; 
- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de descumprimento total; 
- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer cláusula 
contratual, aplicada em dobro na reincidência; 
- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não superior a 
dois anos. 
 
8.2  As multas são independentes e seu valor, será descontado dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA ou na impossibilidade, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA 9 - VALOR DO CONTRATO: 
9.1 Dá-se ao presente contrato o valor global de R$____________ (_____). 
 
CLÁUSULA 10 – VIGÊNCIA: 
10.1 Este contrato vigorará por 12 (doze) meses, contados da data da Ordem de 
fornecimento. 
 
CLÁUSULA 11 – FORO: 
11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguariúna, com renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente, e que não possa ser 
resolvida na esfera administrativa. 
 
CLÁUSULA 12 – GARANTIA: 
12.1   No ato da assinatura deste, a CONTRATADA deverá, como elemento assecuratório 
do cumprimento das obrigações assumidas, prestar sob qualquer uma das formas 
previstas no Artigo 56 da Lei nº 8.666/93, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor deste contrato, com validade de no mínimo 12 (doze) meses. 
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12.2 A garantia prestada pela CONTRATADA no ato da assinatura deste, como elemento 
assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, será devolvida logo após a 
plena e correta execução do convencionado, ou deverá ser renovada, caso haja a 
prorrogação da vigência deste. 
CLÁUSULA 13 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 e 
65 da Lei n° 8.666/93. 
 
13.2 Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidos em 
decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá sem direito a reembolso. 
 
E, por assim estarem justas e acordadas, assinam o Contrato as partes através de seus 
representantes já qualificados no Preâmbulo, do qual foram extraídas 2 (duas) vias de 
igual teor e único efeito. 
 
   Jaguariúna, ____ de _____ de 2015. 
 
 
______________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcisio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
______________________________________ 
CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS:  _______________________   __________________________ 
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ANEXO IX 

 
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 
Concorrência nº 009/2015 
Processo Administrativo nº 11.591/2015 
Contrato n° _____/2015. 
Objeto: Fornecimento de sistema pedagógico de ensino para alunos e professores, 
objetivando atender as necessidades educativas dos alunos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I e II e dos professores que atuam com essas etapas escolares. 
Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Contratada: __________________________________________________ 
 
Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA respectivamente, do Termo acima 
identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, 
para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para 
acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação 
e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, declaramos estar ciente, doravante, de que todos os despachos e decisões 
que vierem a ser tomada, 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, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando- se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

                                                                        
Jaguariúna, __ de ________ de _____. 

 
 
___________________________________________ 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 
Tarcísio Cleto Chiavegato 
Prefeito 
 
 
___________________________________________ 
CONTRATADA 
  
 
 


