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EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÃo ELETRÔNIco sRP N" os4l2021

pRocEsso ADMINTSTRATIVO Ne 2021oo77 /2021- cPL

1.1. A PREFETTURA MUNICIPAL Dt SÃO BERNARDO/MA, por meio da CoMISSÀo PERMANENTE DE

LICITAÇÃO - CpL, através de seu Pregoeira, designado, torna público para conhecimento dos interessados que

fará reaiizar o processo licitatório na"modalidad;PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, REGISTRO DE PR"EçO

sob o ne SRp õ5l7ZO2tie.o."rro Administrativo np 20270077 12027 - CPL, do tipo menor preço, dividido

por lote disputaáo po,. it"- o certame se realizará, às 11h00min (onze horas) do dia 22 de dezembro de

)OZl, destinido ao Áegistro de Preço para futuro fornecimento de liwos didáticos para educação infantil,

fundamental I e II e EJA, para atenáeias necessidades da Rede de Ensino do Municipio de São Bernardo

/Ma.,conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. o procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,

sob a égide constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula â atuação da Administração

públicaiei Federal Ê A.666, d,e2l/O6/ 1993i Regulamentz o art 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui

normas para licitâções e contratos da Arlministãção Pública e dá outras proüdências, sendo aplicadas.ainda

todas as suas alteraçôes; Lei Federal n9 10'520, de 77 /07 /2002: Insüfui, no âmbito da União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, nos termos do aÍt. 37 , inciso xxl, da consütuição Federal, modalidade-de licitaçâo

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns' Decreto na 70 024/19 de 20 de Setembro de

àõis,R"grh;";t o p."gâo, n" ío..a eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns

ã" 
"ngeíharia, 

e dá 
-outias 

proüdências, e Lei Complementar ne 123, de 74/12/2006: lnstitui o Estatuto

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Éofte e altera outros dispositivos legais, alterada-pela Lei

Complementar nq. :1i7 de 07 de agàsto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei ne

eiàã7oa 
" 

,r", 
"lterações 

posteri-ores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

l.3.Orecebimentodaspropostasseráapartirdas20:00(vintehoras)dodial0dedezembrode202lO
início da sessão pública sárá às 11:00h00min (onze horas) do ú'a 22 de dezembro de 2021' no endereço

eletrônico www.portaldecompraspublicas com br, no horário de Brasília - DF'

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatâr as normas contidas no presente Edital'

1.5 A Ata de RECISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência' PERMITE ADESÃo por qualquer órgâo ou

entidade da Administraçao inctusive áuürquias federais, ãshduais ou municipais de órgãos públicos, estatais

ou ainda de regime próprio que nao tenha pàrticipado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão

gerenciador.

2.l.RegistrodePreçoparafuturofornecimentodelivrosdidáticosparaeducaçãoinfantil,fundamentallelle
ÉiÀ, pã?" ,t".a". us nácessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA'

Poderão participar deste Pregão:

3.1.1.Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de aüvidade pertinente ao objeto da

ú;i;çà;; ár" ,t"nd".". a todas as exigências, inclusive quanto à documentâção' constantes deste

Edital e seus Anexos;

3.1.

4.1. Não poderão participar deste Pregão:

4.1.1.Empresas que não atenderem às condições deste Edital'
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4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em
dissolução ou em liquidação;

4.L.3.

4.L.4.

4.1.5.

Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgâo da Administração Pública, direta ou

indiretâ, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário
Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição. lgualmente não poderão participaras empresas suspensas de licitar e contratar com

a Prefeitura Municipal de SÀO BERNARD0/MA, Estado do Maranhão.

Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,

qualquer que seja sua forma de constituiçâo;

Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA,
bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas â funcionar no País.

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico, no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.2. 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu

representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão

Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transaçâo efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura

Municipal de SÃO BERNARDO/MA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da

senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios
estâbelecidos no art. ,14 da Lei Complementar ne 123, de l4/12/2OO6t lnstitui o Estatuto Nacional da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alteradâ pela Lei

Complementar ne. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq

8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1, A licitante vencedora deverá apresentâr, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada

em cartório, a seguinte documentação:

6,1.1 HabilitaçãoJurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual, CPF e RG do Empresário;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em ügor, devidamente registrado, em se tratândo
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de

eleição de seus administradores; CPF e RG dos Empresários.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício; CPF e RG dos Empresários.

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

funcionamento no País, e ato de registro ou autoízação para funcionamento expedido pelo

órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

!}i
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e) Certidão Especifica expedida pelâ Iunta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício

em ügor, obedecendo ao prazo de validade.

0 certidão simplificada expedida pela Junta comercial de origem da Licitante, dentro do

exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1,2 RegularidadeFiscal:

a)

bl

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

Certidão Coniunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de

Tíbutos e contribuições Federais e Dívida Ativa da união, emitida pela secretaria da Receitâ

Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal;

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo

Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda

Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do

Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estâdo do domicílio ou sede do licitante;

e) certiÍicado de Regularidade de situação do FGTS - CRF, emitido pela caixa Econômica Federal

- CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

í) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitânte;

hl Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante'

6.1.3 QualificaçãoEconômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emiüda pelo cartório distribuidor da sede do

licitânte.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na lunta comerciat do Estado de origem da

licitante.

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem

mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6,1.4 RegularidadeTrabalhista:

aJ Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - cNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento

à Lei ne LZ.i4O /ZOl.:l. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante

a Justiça do Trabalho.

6.1.5 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art ll, § 1e do art' 30 da 8 666/93:

aJComprovaçãodeaptidãonodesempenhodeatividadepertinenteecompatível.em
caraiterísticas, quanüdades e prazos com o obieto da licitação - Atestado(s) de Capacidade

Técnica, forneciáo(s) por pessoa iurídica de direito público ou privado, quando for emitido

por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem osubscreveu; poderá ser

pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos'



)l
Fol
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÀ
ESTADO DO MARÂNHÁO

PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'E62 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo Il.

6.3. Declaração de lnexistênciâ de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2' do artigo

32 dâ Lei Federal 8.666/93, assinada pelo iepresentante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo lll

6,4. Declarâção assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV.

6.5. Declaração assinada pelo representânte legal da licitante de que está cumprindo o disposto no incisoXXXIll

ào artigo 7e'da Constitui;ão Feàeral, na formá da Lei ns 9.854/99, conforme modelo do Decreto ne 4.358/02,

conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de

habilitação á que as declaiaçôes informadas são verídicas, conforme parágrafos 4'e 5o do arL 26 do decreto

70.02412079 e conforme modelo no Anexo VI.

6.7. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60

(sessenta) dias, contados de sua expedição.

6.8. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos

para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do DecÍeto 10.02+ 119, onde apenas será permitida

L*cepcion"lmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência, salvo

item 10.10.

6.9. As certidões expedidas pela lntemet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites

de cada órgão emissor.

6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos parâ

habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao

registroda prãposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através

dússinatuia digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade'

6.L1. Serão inâbilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam

omissas, apresentem irregularidadei, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das

Cláusulas ã normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnaçâo conforme o arL 24 do Decreto

70024/19.

6.12. Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e iulgamento

conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados'

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira(a]esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por meio

de Iances em valores uniúrios dos itens com apreciação do menor preço'

B.l.ALICITANTEseráresponsávelportodasastransaçõesqueforemefetuadasemseunomenosistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostzs e lances'

8.2. lncumbirá ainda à LIcITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

S.3.AparticipaçãonoPregãodar-se.ápormeiodadigitaçãodasenhaprivativadaLlClTANTEe.subsequente

"nar-inh"*"nio 
da proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 14h30min

(quatorzehorasetrintaminutos)dodia22dedezembrode2021.(HoráriodeBrasília).
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8.4. Como requisito para a paÍticipação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do

sistema eletrônico, o pleno conhecimento e âtendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentâda por meio de preenchimento da planilha existente no sistema

Portal de Compras Públicas, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" nào

identificando a empresa, "Vl Unitário" (valor unitário), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" [o prazo de

execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.1.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a

Licitante.

8.6. Até a data prevista nêste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá

acessar o sistema Portal de Compras Públicas para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A

partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladâs.

8,7, Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo

Portal de Compras Públicas a cópia da proposta no endereço

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/de acordo § 2q art 38 do Degeto 1-0024/19, tendo como

tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.

8.7.1.. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da proposta de

preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto ofertado,

agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinadâ

pelo seu representante legal.

8.7.2. Em prol da Integridade, visando proteger a Administração Pública, baseado nos princípios

constitucionais e administrativos e com fundamento na Lei 12 846 /2073 (Lei Anticorrupção), sob

suas expensas, deverá apresentar o Programa de Integridade implementando em conjunto com a

proposta adequada, sob pena de desclassificação de sua proposta.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 [sessental dias corridos, a contar da data de sua

apresentação;
8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

8.8.5, Declaração de que sua propostâ compreende todos os tributos, despesas ou encargos de

qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço;

8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNPJ,

nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento'

8.9. DeclaraÇão expressa de total concordância com os termos deste Editâl e seus Anexos.

8.10. Não serâo consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitântes se limitarem às

especificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes,

liberados dos compromissos assumidos.

8.L2. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.



ac1 CIrl

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÂNHÃO

PRAÇA BERNÀRDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ Cf,NTRO _ SÃO BERNARDOMA
CNPJ: 06.125.389/0001-E8

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos,

sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julSamento, bem como aquelas

que apresentem quaisquer ofertâs de vantâgens não previstas neste Editâ1, ou preços e vantagens baseadas nas

ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitântes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

9.1. A partir das 15:00h (onzehoras) do dia 22 de dezembro de 2021, terá início a sessão pública do PREGÃO

ELETRÔNtC0 SRp Na 054/2027, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da

etapa de lances, conforme Edital,

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes,

curos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no

Decreto nq 10.024/79.

10.2. lniciada a etâpa compeütiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de

sistema eletrônico, sendo a licitante imediatámente informada do seu recebimento e respectivo horário de

registro e valor.

L0.3, As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação

dos mesmos.

j.0.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no

sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado

em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor

lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à idenüficação da detentora do

lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapâ competitiva do Pregão, o sistema

eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances'

10.7.1. O Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem preiuízo

dos atos realizâdos.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeira

aos ParticiPantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo de

Disputa "AB}RTO" ou seja por um período de 10 [dez) minutos os itens Íicaram aberto pra lances sendo que a

p"rti, do Bn (oitavo) minuio o sisiema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de

)1aols) em Z(aoisl minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerraÉ o item, sendo

vencedor a menor oferta.

10.8.L. O intervato de lance utilizâdo para este processo é de 0,01 centavos.

10.9. O pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando

contrapropoita diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

I
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10.10, Encerrada a etâpa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação

de regularidade, mediànte encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de

habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a autenticidade da

documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.02+/1,9 .

10.11.0 Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de

lances da ses-sâo pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitação

do Iance de menorvalor.

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condiçôes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeira divulgará o resultado de julgamento da

Proposta de Preço.

11.3. Se a propostâ ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências

de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e

procedendá à sua hibilitação, na ordem de classiÍicação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma

proposta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar com

a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. para flns de julgamento das propostas, será observado o disposto no art 44 da Lei Complementar ne

L23, de l4/1l2l2}06a lnstitui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altêm

outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar ns. 147 de 07 de agosto de 2014 e subsidiariamente,

no que couber, as disposiçôes da Leina 8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.5. para julgamento e classificação das propostas será adoado o critério de menor preço por Ítem,

observadas ás lspecificações técnicas definidas no Edital, proposta âcima de 50% do valor de mercado

apontâdo pelo sistema será rejeitada,

11.6 Proposta arrematânte abaixo de 3Oolo (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após

fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de enhada de cada ítem do

referido lote do arrematante

12.1. Dectarado o vencedor, qualquer Iicitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de

interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da Intenção

de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPI, se aceito a intenção lhe será

concedido o prazo de 3 [três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente

através do p;rtal, para juigamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo

intimados tara apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal,

que começàrão acorrer do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos,

L2.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento,

12.3. A falta de manifestação imediatã e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer

e a adjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da comissão
permanente de Licitação da Piefeitura Municipal de sÂo BERNARDO/MA, à Pça Bernardo coelho de Almeida

863 -, Centro, SÃO Bf nanOOTttla, aurante os dias úteis, das 08r00h (treze horasl às 12:00h (doze horas)'

t
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13.1. O resultado de iulgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação'

13.2. Após a homotogação da Iicitação, a LICITANTE VENcEDoRA será convocada para assinar o contrato, no

p."rornà*iro a" rté í1cincol aias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidâs

neste Editâl e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO/MA, quando a convocada não comparecer no

prazo estipulado no subitem 13,2, não àpresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou' ainda'

recur".-sÉ a 
"rsináJo, 

injustificadamentà, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificaçâo,

sem prejuÍzo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 11 3'

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitãdo pela parte,

durante o seu transcurso e desde que ocorra irotivo justificádo e aceito pela Piefeitura Municipal de SÃO

BERNARDO/MA.

Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

Advertência;

14.1, A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta' falhar ou

fraudar na execuçào do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o rlireito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contrâtar com

a Prefeitura üunicipâl de SÃO nfnNenoOTUA, pelo prazo de até 05 (cincoJ anos' enquanto perdurarem os

motiyos determinantes da punição ou até que sejà promovida a reabilitâção perante a própria autoridade que

aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário oficial e no caso de suspensão de licltar, o

LICITANiE deverá ser descredenciado por iguãl período, sem prejuízo das demais cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADo estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.3.

14.3.4

74.3.1.

14.3.2.

14.3.5.

14.3.6.

Multa por atraso a cada 30 [trinta] dias, no percentual de 100/o (dez por cento]' calculada

sobre à valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

Multâ, moratória simples, de 0,40lo (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no

cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das

penatidaaes dos iiens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras

i.,ipót"r"r, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja

cJmulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas'

facultaáa a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis'

As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 143'5, poderão ser aplicadas

.onlrntá."nt" .o- os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no

prazo de 10 (dez) dias úteis.

1,4.4

üpi

tI

-
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14,S. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14,3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela

oferta que se âpresentar como aquela mais vantaiosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida.

a Comissão Permanente de Licitâção - CPL, para as providências cabíveis'

14.6- A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condiçôes

estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal

dE SÃO BERNARDO/MA.

ProcesqâpercAlúúl

15.1. Nâ Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será

exigida para a fãrmalizaçããdo contràto ou outro instrumento hábil, conforme o ArL 7a, §2p do Decreto Federal

ne 7.892/20 L3 e alterações.

16.1
VIII.

A contratâção do objeto licitado será efeüvada mediante contrato, conforme minuta constânte no Anexo

16,2. O contrato, que obedecerá às condições eStabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado

integrâlmente à est; instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumpír todas as

obrigações e condições de fornecimento especiflcadas neste Edital e seus Anexos'

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte

integrante do Contrato, independente de transcrição.

17.1. 0correndo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nr, à..o, do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nq 8'666/93' mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado'

1g.1. Os materiais/sewiços deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade

especificadas no Termo de Referência - Anexol deste Edital, sendo que a inobservância destas condições

imilicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por part€ da inadimplente. A Contratada obriga-

se ã substituir os mat;riais/serviços que iorventura não atendam às especificações, sob pena das sanções

catríveis.

18.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues/executâdos integrãlmente sem falhas' de acordo com as

necessidades dos alunos da rede municipãl de gnsino e serão executadas conforme ordem de

Fornecimento/Serviço.

lB.3.osmateriais/serviçosdeverãoserentregues/executadosnolocalindicadonoTermodeReferência.

lg.l.opagamentoseráefetuadomensalmente,referenteaosMateriais/serviçosFornecidos,apósa
.o.p.o.,"çào d" que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade

sociàI, meãiante á 
"p.esent"ção 

das certidôes Negativas de Débitos como o lNss, FGTS e CNDT- Certidão

Negaúva de Débitos irabalhistas, no prazo não supãrior a 30 (trintaJ_dias, contados da entrega da Nota Fiscal

deãxecução do Objeto, devidamente átestada peloietor competerte. Será verificada também sua regularidade

com os Tiibutos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa' ou Certidão Conjunta Positiva

comefeitosdeNegativa,deTributoseContribuiçõesFederaiseDívidaAtivadaUnião.
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19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de títuIo, sob pena de aplicação dâs sanções

preüstâs neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao C0NTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular em

desconformidade com item 19.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúüdas na interpretação do presente Edital
e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no endereço do
Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada
no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identificar devidamente incluindo cpfou cnpj.

20.1.1.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas
que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela

elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Conforme previsto no art.24 do Decreto 10024 /79, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais
impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de Compras

Públicas no endereço eletrônico, www.portaldecompraspublicas,com,brno prazo mencionado.

21.2. A impugnação nâo possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela

elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contâdo da data de

recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1p do arl 24 do Decrcto 70024 /19;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do

certame;

21.4. As impugnaçôes protocoladas intempestivamente serâo desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUCNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido aÍ124 do

Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as

cláusulas e regras prevista nesse EditâI.

22.1. Os casos não previstos e as dúúdas deste Edital serão resolvidos pela Comissâo Permanente de

Licitaçâo, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei ne 10.520/02 e

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores.

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA direito de, no interesse da Administraçào,
anular ou revogar, a qualquertempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado. pertinente e suficiente para jusüficartal conduta,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado.

nzl
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22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretraúvel de suas normas e observância

dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso.

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1e do

ArL 65 da Lei 8.666193.

22.5, Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer

fato Superveniente que impeça a realização do certame na dâta marcada, a sessão será automaticamente

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário anteriormente

estâbelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeira em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,

desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante

a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do Pregoeira,

que designará nova data para a continuaçâo dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço do

Portal de Compras Públicas - endereço www.portaldecompraspublicas.com.br,

22.9- O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, apresentar,

a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado

que haja tributado a operação.

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de Eanscrição, os

seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I - Termo de Referência.

23.1.zAnexo tl - Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP'

23.1.3 Anexo lll - Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos'

23.1.4 Anexo IV - Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital

23.1.5 Anexo V - Modelo de Declaração que não emprega menores'

23.1.6 Anexo VI - Modelo de Declaração Veracidade

22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de os

22.1.8 Anexo VIII - Minuta do

sÃO BERNARD BRO DE 2021EZE05
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONTCO SRP Ns 054/2021

ANEXO I

Ob,eto Registro de Preço para futura fornecimento de livros didáticos para educação infanti l, fundamental I e Il e EIA par

atenderas necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma

1

Qtd
Unit(R$)

UndItem

7 01, 140,67UND

CEOTNTVO LÍNGUA PORTUGUÊSA PARA 19 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumívei para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos rlo 1a ano do Ensino

liundamental l, composto no mínimo por 100 [cem) e no máximo por 120

Icento e vinte) páginas impressas em papel Oftiet com aproxinradamente
9og/m'!, com acabamento em espiral empastado com capa plástica, no

fonnato 20,5cn x 27,ícm, organizados no míninro em 10 (dezl lições,

cornpostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-língua,
parlenda, texto jorrlalísticÕ, legenda, convite, receitâ culinária, regras de
jogo, lenda e fábulas. Cada liçâo deverá ser planejada para urna aula de

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem rabalhaclas
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de

diflculdade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de

conteúdos trabalhados do livro (tições], o alttno deverá encontrar
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, un'l desafio de leitura e um

simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base Nâcional Comunl

Curricular (BNCC) para o 1q ano, considerando uma ordem crescente de

riiiicu ldade

169,33Und 35

CADERNO LINGUA PORTUGUESA
FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consumível para disciplira de

LÍngua Portuguesa, deverá ser destinado aos proíessores do 1q ano do

Ensino Fundamel)tal I, composto por no mínimo 95 (noventa e cinco)

páginas inlpressas ent papel Offset cont aproximadamente 90g/m?, com

acabamento em broclrura, empastado colll capil plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 2B,8cnl, com no mÍnimo 10 [dez) lições. Deverá

ser destinado aos professores do 2e ano do [nsino Ftlndamental I,

devendo trazer orientaçôes pedagógicas detalhadas para cada conteúdo

trabalhado e tanlbém para cada slmulado, para ajudar os alunos no

momento da correção das questões propo§tas, relação dos conteúdos

desenvoividos nas lições anteriores e que são explorados nas questões

propostas no simulado e indicâção das habilidades e competências

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do saeb, sobretudo a
Avaliação Nacional de Alfabetização (ANAJ. Cada página devetá conter a

reproduçâo reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relaçào das

habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos

corteúdos da 1ição, comentários, sugestões e orientaçoes específicas para

o desenvolvinrento das questôes, incluindo trabalhos preliminares e

tinais essenciais, relação dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, alént

de sugestôes de atividades caso seianr observadas dificLtldacles. Deverão

PARA 1S ANO DO ENSINO

acotn anhar o Guia do Professor,04 uatro stro defichas fa fe

v.

Total (R$)

9A.609,67

5.926,ss2

rF
II i

Especincação
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3

oferta, deve -se inciuir uma Proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser

aplicada no inicio cio ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 de

oportünizar um planel'amento mais assertivo no qtre d)z respeito ao

tiabalho corr competências de habjlidades do Saeb, a partir da

observação tlo desempenho dos estudantes, da turma e cla rede de

ensino.

fo
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FUNDÂMENTAL l - ALUNO: Livro consumível para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 2q atro do Ensino

FundJmental l, composto no mínimo por 100 (cenl] e no máxirno por 120

(cento e vinte) páginas impressas em papel OÍltet com aproximadamente

ÔOg/rn',.n,at acabamento em espiral empastado com capa plástica, no

foráato 20,5cm x 27,Scn, organizados no mínimo em 10 [dezJ lições,

compostas pelos seguintes conteúdos: Ieituras de adivinha, trava-língua,

parlànda, texto jornalístico,legenda, convite, receita culinária, regras de

jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada para uma aula de

apioximadantente 55 [cinquenta e cinco) minutos, a serem traba]hadas

urna vez por semanâ, contendo t.trefas conl graus proglessivos de

ctificultlade envolvendo diferentes habiiidades. A catla bloco de

conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encontra!'

inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um desafio de leitura e um

simulado, pátu qu" a" possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo

esta, uma etapâ indispensável no processo crescente de aquisiçào de

conheciment,-,. A sequência cle conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Bâse Nacional Colnum

CLrricular (BNCC) para o 2a ano, considerando rtma ordent crescente rie

diflculdade

CADERNO LINGUA PORTUGUESA PARA 29 ANO DO ENSINO

169,3 335Und

daties caso seiam obseruadas dificuldades. Deverão

do Professot, 04 [quatro) fichas parra fegistro de

FUNDAMENTAL I - PROFESSORT Livro consumível para disciplina de

Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 2q ano do

Enslno Fundimental I, composto por no mínimo 95 [noventa e cinco)

páginas intpressas em papel Oftiei com aproximadamente 90g/m'?, com

,.ãb"nl"ntô em brochura, empastado com capâ plástica, no formato

aproxirnado de 23,Ocm x 2B,Bcn, com no mÍnimo 10 (dez) lições Deverá

ser destinado aos professores do 2e ano do Ensino fundamental l'

devendo trazer orientações petlagógicas detalhadas para cada conteúdo

trabalhado e também para cada sitnulado, para ajudar os alunos ro
momento da correção àas questões propostas, relação dos conteúdos

desenvolvidos nas liçôes anteriores e que são explorados ras questôes

propostas no §imulado e indicaçâo das habilidades e competências

".r"iird"s. 
com base nâs Matrizes de Referência do Saeb, sob'etudo a

Avaliação Nacional de Alfabetização [ANA) Cada página deveÉ conter a

reproriução reduzida da página <1o livro do aluno gabaritado, relação da§

traUitiaaáes e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos

conteúdos da liçáo, comertários, sugestoes e orientações específicas para

o desenvolvinlento das questôes, incluindo trabalhos prelimina'es e

finais essenciais, retação dos conteúdos deseDvolvidos nas páginas' alént

CADERNO L NGIIA POR'I'UGUESA PARÁ 2q

de sugestões de ativi
acompanhar o Guiâ
Desafios de Leitura ue avaliem a fluência leitora dos estudantet

ANO DO ENSINO

97.202,97

5.926,55
4
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i
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impressas em Offset com aproximadamente 759/m
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverào ser realizadas, no míninto' 04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, conl carga

horária mínima de 02 [duâsJ horas cada, com a Íinalitlade apresentaçào

e inlplantação do projeto e material didático. Como pârte integrante da

oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser

aplicada no início do ano letivo com o objetivo Página 3 de 29 de

oportunizar um planejâmento mais assertivo no que diz respeito ao

trabalho com competências de habilidades do Saeb, a paftir da

observação do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de

ensino.

2 em fbnnato

140,67Und 730

CADERT.IO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 3q ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL I - ALUNOT Livro consumível para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 3a ano do Ensino

!uÍldamental l, conlposto no míninlo por 100 (cem) e no nráximo por 120

(cento e vinteJ páginas impressas em papel 0ffset com apr'oxilnadametlte
9og/m'z, com acabamento em espiral empastado com capa plástica, no

formato 20,Scm x 27 ,scm, organizados no mÍnimo em 10 [dez] lições,

compostas pelos seguintes conteúdos: leituras de adivinha, trava-iíngua,
parlenda, texto jornalÍstico, legentla, convite. receita culinária, regras de
jogo, lenda e fábulas. Cada lição deverá ser planejada para uma aula de

aproximadâmente 55 (cinquentâ e cinco) minutos, a serem trabalhadas
uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de

conteúdos trabalhados do livro flições), o aluno cleverá encontrar
inserido no próprio livro, sem fblhas a parte, um desaÍio de leitura e um

simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagetn, sendo

estâ, uma etapa indispensável no processo crescente de aquisição de

conhecimento. A sequência de conteÍldos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos detinidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCCJ para o 3q ano, considerando uma ordem crescente de

dificuldatle

40 16 9,3 3Und

CADERNO LINGUA PORTUGUESA PA

FUNDAMENTÂL I - PROFESSOR: Livro consumÍvel para disciplila de 
I

Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores cio 3q ano do

Ensino Êundamental I, composto por no mínimo 95 (noventa e cincoJ

páginas impressas em papel Offset coíl aproximadanlente 90g/m1, com

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato

aproximâdo de 23,Ocm x 2B.Bctn, com no míninro 10 (dezJ lições. tleverá

ser destinado aos protêssores do 2q ano do Ensino Fundamental l,

devendo trazer orientaçôes pedagógicas tletalhadas para cada cortteúdo

tratralhado e também pârâ cada simulado, para aludar os alunos no

momento da correÇão das qllestões propostas, relaçâo dos conteúdos

desenvolvidos nas lições anterjores e que são explorados nas questôes

propostas no simulâdo e indicação das irabilidades e competências

avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a

Avaliação Nacionâl de Altabetização (ANAl. Cada página deverá conter a

reproduç;io reduzida da página do livro do altlno gabaritado, relação das

habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagent dos

conteírdos da lição, comentários, sugestoes e orientaçôes especílicas para

o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos prelitninares e

Íinais essenciais, relâção dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, alétrt

de sugestões de atividades caso sejam observadas dificuldades. Deverào

acompanhar o Guia do Professot',04 [quatro) fichas para registlo de

safios de Leitura que avaliem a fltlêlrcia leitora

RA 39 ANO DO ENSINO

De

i11

dos estudantes,
nt2 em formatoressas em Offset com a roximadamente 75

102.689,1.0

6.773,206
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aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Deverão ser realizadas, no mínimo,04
(quatro) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo, com carga

horária mínima de 02 [duas) horas cada, com a finalidade apresentaçâo

e implantação do projeto e material didático. Como parte integrante da

ofefta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diâgfióstica, a ser

aplicada no início do ano letivo com o obietivo Páginâ 3 de 29 de

oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz resPeito ao

trabalho com competências de habitidades do Saeb, a partir da

observação do desempenho dos estudântes, da turtna e da rede de

enslno.

79+ 1+0,67Und

cADERNoFNGUA poRrucuusA PARA 4e ANo Do ENstNo
FUNDAMENTAL I - ALUNO: Livro consumível para disciplina de Lingua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 4q ano do Ensino

Fundanrental I, composto no nlÍuimo poÍ 100 (cem) e no máximo por 120

(cento e vinteJ páginas impressas em papel Offiet com aproxinladamente
90g/m2, corn acabamento em espiral empastado com capa plástica, no

formato 20,5cn x 27,Scm, organizados no mínimo em l0 [dez) lições,

compostas pelos seguintes conteúdosr leituras de adivinha, trava-língua,
parlenda, texto jornalístico, legendâ, convite, receita culinária, regras de

jogo, lenda e fábulas- Cada liçâo deverá ser planejada para rtma aula de

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas
uma vez por semana, coutendo tarefas coul graus Progressivos de

diflculdade envolvendo diferentes habilidades A cada bloco de

conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá enÇolltrar

inserido no próprio livro, sem folhas a parte, Ltm desatio de leitura e um

simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo

estâ, uma etapa indispensável no processo crescente de acluisiçào de

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum

Curricular (BNCC] para o 4q ano, considerand0 uma ordenr crescente de

ditlculdade.

40 169,33Und

FUNDAMENTAL l - PROFESSOR: Liv.o consumivel para disciplina de

Língua Portu8uesa, deverá ser destinado aos professores do 4q ano do

Ensino Fundamental l, composto por no ninimo 95 fnovetrta e cinco)

páginas impressas ent papel Ofttet com aproximadanlente 90g/m'?, com

acabanrento em broclrttra, empastado com capâ plástica, no formato

aproximado de 23,0cm x 28,8cnt, com tro mírimo 10 (dezl liçôes Deverá

ser destinado aos professores do 2q ano do Ensino F-undarnental I,

tlevendo trazer orientações pedagógicas detalhadas para cada conteildo

trabalhado e tambétn para cada simulado, para ajudar os alunos no

)romento da correção das questões propostas, relação dos conteúdos

desenvoividos nas lições anteriores e que são explorados llas questôes

propostas no simulado e indicaçâo das hatrilidades e competências

avaliadas, com llase nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a

Avâliação Nacional de Alíabetização (ANA). Cada página deverá conter a

reproduçâo reduzicla da página do livro do aluno gabaritado, relação das

habilidades e capacidades essenciais do aluno para aprendizagem dos

conteúdôs da Iição, comentários, sugestões e orientaçrles específicas para

o desenvolvimento das questões, incluindo trabalhos preliminares e

finais essenciais, relação dos conteÚldos desenvolvidos nas páginas, alên
de sugestões de âtividacles caso sejam observadas dificuldades. Deverào

acompanhar o Guia do Professor, 04 [quatro) fichâs pal'a legistro de

Desa{ios de Leitura que avalien a fluência leitora dos estudantes,

Offset com aproximadamente 75gfn'Í em
0cm. Deverão ser realizadas, no n'tinimo,04

CADDRNO LINGUA POR'I'UGUES A PARA 4A ANO DO ENSINO

a roximado de 27,0cnt x 40,

fbrnlatornrpressas em

111.691,98

6.773,20
B

I
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[quatro) capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo, com carga

horária mínima de 02 (duas) horas cada, con a finalidade apresentaçâo

e implantação do projeto e nraterial didático. Como parte integrante da

oferta, deve -se incluir uma propostâ de Avaliação Diagnóstica, a ser

aplicada no início do ano lehvo com o obietivo Página 3 de 29 de

oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao

rabalho com competências de habilidades do Saeb, a partir da

otrservação do desempenlro dos estudantes, da turma e da rede de

ensino.

771 1,40,67Und

NGUA PORTUGUESA PARA 59 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL l - ALUNO: Livro consunível para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 5q ano do Ensino

Fundamental l, cornposto no mÍnin1o por 100 (celnJ e no lnáximo por 120
(cento e vinteJ páginas impressâs em papel Offset com aproximadamente
9og/m'z, com acabamento em espiral enlpastado com capa plástica, no

formato 2o,5cm x 27,5cm, organizados no minimo em 10 [dez) lições,

compostâs pelos seguintes conteúdosr leituras de adivinha, trâvâ-língua,
parlenda, texto jornalístico, legenda, convite, receita culinária, regras de

jogo, lenda e Íábulas. Cada liçâo deverá ser planejada para uma aula de

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, â sereln trabâlhadas

uma vez por semana, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. A cada bloco de

conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encortrar
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, uln desaíio de leituía e um

simulado, para que se possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo

esta, uma etapa indispensável no processo crescente de âqr'risição de

conhecimento. A sequência de conteúdos deve estar organizada de

acordo com os conteúdos deÍinidos pela Base Nacional Comum

Curricular 03NCC) para o 5s ano, considerando uma ordem crescente de

dificuldade.

CADERNO L

1,69,33Und

CÁ"DERNO LÍNGUA PORTUGUESA PARA 59 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL I - PROFESSOR: Livro consunÍvel para disciplina de

Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 5q ano do

Ensino Fundamental l, conposto por no mínimo 95 (noventa e cinco]
págrnas impressas em papel Offset com aproxirladamente 90g/mz, com

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato

aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm, conr no minimo 10 (dez) lições. Deverá

ser destinado aos professores do 2e ano do Ensino Fundamental l,

devendo trazer orientaçôes pedagógicas detalhadas para cada conteúdo

trabalhado e também para cada simulado, para ajudar os alunos [o
momento da correçâo das questôes propostas, relação dos couteúdos

desenvolvidos nas liçôes anteriores e que são explorados nas questões

propostas no sintulatlo e indicâção das habilidades e conpetêllcias
avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb, sobretudo a

Avaliação Nacional de Alfabetizaçào (ANA). Cada página deverá conter a

Íeprodução reduzida da página do livro do aluno gabaritado, relação das

habilidacles e capacidades essenciais tio aluno para aprendizagem dos

conteúdos da lição, comentários, sugestões e orjentações especificas para

o desenvolvime[to das questões, incluindo trat]alhos preliminares e

finais essenciais, relâÇão dos conteúdos desenvolvidos nas páginas, além

de sugestões de atividades caso sejarn observadas dificuldarles. Deverão

aconpanhat o Cuia do ProÍessor, 04 (qu3tro) [tchas para registro de

Desâfios de Leitura que avaliem a tluêllcia leitora dos estudantes,

impressas em Offset com aproximadamente 75g,/rn2 em fbrmato
aproxinratlo de 27,ocm x 40,0cm. Devet'ão ser realizadâs, no míllimo,04

o, con] ccita edaões rresenclals realizadasuatro cil

108.456,57

6.7 73,20
10 40



,)t

Folh
Rubrlczt

pREFElruRÂ MUllctp,ll oo sÃo BERNARDo
EsrADo Do MARANHÃo

pRAÇÀ BERNÀRDo coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125'3E9/0001-E8

w

11

e implantação do proieto e materiâl ditlático. Como pârte integrante da

oferta, deve -se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser

aplicada no irício do ano letivo com o obietivo Página 3 de 29 de

oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz respeito ao

trabalho com competências de habilidades do Saeb, a partir da

observação do desempenho dos estudantes, da turma e tla rede de

ensino.

horária rnínima de 02 (duasJ horas cada, com a finlllidade apresentaç ao

160,33790Und

CÂDERNO LiNGUÂ POR'I'UGUESA

iderando uma ordem crescente de diticuldade

parte, um simulado, para que se possâ avaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensinoaprendizagem. No liwo de LÍtgua

Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas /
gabaritos destâcáveis, nâo sendo folhas a parte, que deverão ser

preenchidas pelos alunos ao realjzarent o simulado ao final de

aproximadamente 05 (cincoJ conteúdos tÍabalhados, para §e

fámiliarizaren: com o modelo de prova de Sabarito A seqttência de

conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos

pelâ Base Nacional Comum Curricular [l]NCC) para o 6q ano,

FUNDAMENTAL tl - ALUNO:Livro consumível para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 6e ano do Ensino

Fundamental II, composto por no míDimo 100 {cento] e no nláximo 160

(cento e sessental págiMs illlpressas em papel Offiet com

aproximadanlente 90gfm2, cont acabamento eITl espiral en]pastâdo com

capa piástica, no formato aproximado cle 20,5crn x 27,5cm, organizados

em aproxirnadamente 20 fvinte) lições cada un], conpostâs com os

seguintes conteúdos: relato de tnenória, poema e haicai, conto de

mistério, letra de cançào, leitura de inlagem, entrevista, caúa de leitor,

texto de divulgâçâo científica, sinttpse de filnle, campanha institucionâ1,

verbete de enciclopédia, relato de experiência cientifica, charge, soneto,

repoi:tagem, biografia, autobiografia, regulamento, artigo de opinião'

Cada lição deverá ser planejadâ para uma aula de aproxin]adamerte 50

(cinqr]enta) minutos, a serem trabalhadas uma vez por semana, contendo

tarefas com graus progressivos de clitlcuklade envolvendo cliferentes

habilidades- Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trab;rlhados do

livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a

PARA 6S ANO DO ÊNSINO

(tons

1,69,3340Und

ESA PAIIA 6q ANO DO ENSINO

anhar o Guia e Recursos Didáticos d

FUNDAMENTAL Il - PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de

LÍngua Portuguesa, deverá ser destinado aos protêssores do 6e ano do

Enslnu l'undamentai ll, composlo por nLr tninintrl 120 (cenlu e vrrl(e)

páginas impressas em papel Offset corn ap rnxinla da mente q0g/nl', com

âcibame,rtà em brochura, empastado com capa plástica, [o foflnato

aproximado rle 23,0cm x 2B,Bcm. I)everá ser destinado aos protessores

dàs 6q anos do Erlsino Irundamental ll, devendo trazer orientaçôes

pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e tambénl pam

cada-siíulado, contendo a descrição da habilidade desenvolvicla,

indicaçôes para corrigir cada teste, inclusive conl as iustificâtivas para as

opções incôrretas, explicaçâo sobre o conceito avaliado no mesmo Cada

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno

gaÚaritado, inforrnações sobre o gênero textual estudado, gênero textual

ãstudado na liçâo, descrição da habilidade desenvolvida ent cada

atividade, definição e características do gênero textllal estudado,

orientações e sugestões para Página lB de 29 trabalhar com as

atjvidades, questões para explorar o gênero textual estudado e

orie[tações sobre como encaminhar atividades n]ais complexas Deveràí]

CÁDERNO LINGUÁ PORTUGU

aco m e Lín ua Portu esa,04

12

126.660,70

6.773,20
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{quatro) íichas para registro, impressas em ofliet com aproxinladamente

75g/mr em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm Com 0 obietivo de

r'lferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e tam bém dê

toda turn1a após cada simulado contitlo no livro do aiuno. Deverão ser

realizadas 05 (cinc{r'} capacitãções pr€senciais, reâliTadas por pedagogo,

com carga horária mínima de 02 (duasl horas cada, com a finalitlade

âpresentação e implantação do projeto e nlaterial didático, por segmento

de ensino e componente curricular, princípios educativos e pedagógicos.

Como parte integrânte da oferta, deve-se incluir umâ propostâ de

Avaliação Diagnósüca, a ser aplicada no início do ano letivo com o

objetivo de oportunizar um planeiamento n]ais assertivo no que diz

respeito ao traball]o com competências de habilidades do Saeb, â partir
da observaçâo do desenlpenho dos estudaites, da turmâ e da rede de

enslno

160,33968Und

fUNDAMENTAL lI - ALUNO: Livro consrmivel para disciplina de LÍngua

Portugueslr, deverá ser destinado aos alunos do 7q ano do flnsino

Funclamental ll, conposto por no minirno 1il0 {centoJ € no máxinto 160

{cento e sessental páginas impressas em papel offset conl

aproxintadamente 90g/tt2, com acabatnetto em espiral eÍnpastado com

capâ plástica, no tbrmato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, orgalizados

em aproximaciamente 20 (vinte) liçÔes cada um, compostas conl os

seguitltes conteúdos: relato de memória, poema e haicai, conto de

mistério, letra de canção, ieitura de imagem, entrevista, carta de leitot',

texto de divulgação cientiiica, sinopse de filme, campalha instjtttcional,
verbete de enciclopédia, relato de experiôncia cieltítica, cllarge, soneto,

repôrtagem, biografia, autobiografia, reguianento, artigo de opinião.

Cada 1ição deverá ser plauejada para uma aula de aproximadamente 50

(cjnquental miüutos, a serem trabalh,rda\ unlJ ve7 por semana' contend{)

tarefas con'r graus progressivos de dificLrldade envolvendu diferentes

habiliclades. Em aproximadamente a cada 05 conteúrlos trabalhados do

livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a

parte, um sjlnulado, pa.a que se possa avaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensinoaprelldizagem. No livro de Língua

Portuguesa deveúo estar inseridas 04 fquatroJ folhas de respostas /

ESA PARA 79 ANO DO ENSINO

gabariios destacáveis, não serdo folhas a pafte, que dever'ão ser

preenchitlas pelos alunos ao realizarem o simulado ao final de

aproximadantente 05 (cinco) conteúdos trâllalhados, para se

familiarizarem com o nlodeio de prova de gabarito. A sequência de

conteúdos deve estar oÍganizadâ de acordo con] os conteúdos definidos

pela Base Nacional Comum Cur cular IBNCC] para o

(1)nsiderando uma orden crescente de dificuldade,

CADIRNO LINGUA PORTUCU

7! ano,

155.t99,++
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NGUA PORTUGUESA PARA 79 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL ll - PROFESSOR: Livro consumível para disciplina de

Língua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 7q ano do

Ensino lundamental Il, composto por no mínimo 120 (cento e vinte)
páginas impressas em pâpel 0ffset con aproximadamente 90g/m'z, com

acabamento etn brocirura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado tle 23,0cm x 2B,Bctn. Deverá ser destinado aos professores

dos 6a anos do Ensino Fundamental II, devendo trazer orientaçôes
pedagógicas detalhadas para cada conteútlo trabalhatlo e tanrbém para

cada simulado, contendo a descrição da habilidade desenvolvida,
indicações para corrigir cada teste, inclusive com âs justificativas para as

opçôes incorretas, exp)icação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada

página deverá conter a reproduçâo reduzicta da página do livro do aluno
gabaritado, iníorn]ações sobre o gênero textlal eshldado, gênero textual

estudado na lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada

atividade, tlefinição e caracterÍsticas do gênero textual estudado,

orientâções e sugestôes para Página 18 de 29 trabalhar conl as

atividades, questões para explorar o gênero textual esturiado e

orientações sobre como encaminhar atividades mãis complexas. Deverão

acontpanhar o Cuia e Recursos Didáticos de LíIlgua Portuguesa, 04

lquatroJ fichas para registro, impressas em OfÍset com aproximadamente
75g/m2 em tormato aproximado de 27,0cm x 40,0cn1. Com o obietivo de

oferecer um diagnóstico do desenvolvinrento de cada aluno e também de

toda turma após cada sjmulado contido no livro do alullo. Deverão ser

realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,

com cãrga horária mínima de 02 (duasl horas cada, com a finaljdade
apresentação e implantação do projeto e matedaldidático, por segmerto

de ensino e componente curricular, principios educativos e pedagógicos.

Como parte integrante da olerta, deve-se incluir uma proposta de

Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no início do ano letivo com o

otlietivo de oportunizar um planejamento mâis assertivo no que diz

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a partir
da otrservaçâo do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de

enslni)

CADERNO L

16 0,33Und a2r

CÁDERNO LiNGUA PORTUGUESA P

FUNDAMENTAL lÍ - ALUNO: Livro consumivel para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos aluÍlos do Bq aDo do Ensino

Furdamental ll, composto por no mínilno 100 {centoJ e no máximo 160

[cento e sessenta] páginas iÍnpressas em papel offset com

aproximadamente 90g/m2, com acabamento €m espiral empastado com

capâ plástica, no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cnl, organizados

em aproximadamente 20 (vintel lições cada Lrln, compostas con] os

seguintes conteúdos: relato de memória, poema e haicai, conto de

mistério, lerra de canção, leitura de imagem, entrevista, carta de leitor,
texto de divulgação cientÍfica, sinopse de filme, campânha institucional,
verbete de enciclopédia, relato de experiêrcia científica, charge, soneto,

repoÍagem, biografia, autobiografia, regulamento, ãrtigo de opiniâo.

Cada liçâo deverá ser planejada llara uma aula de aproximadamente 50

[cinquenta] minutos, a serem tratralhadas uma vez por semana, contendo

tarefas com graus p.ogressivos de dificuldade envolvendo dilêrentes
habilidades. Em aproximadamente a cada 05 conteúdos trabalhados do

livro, o aluno deverá encontrar inserjdo no próprio livro, sem folhas a

parte, um simulado, pam que se possa avaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensinoaprendizagem. No livro de Lingua

Portuguesa deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas /

ARÁ BC ANO DO ENSINO

l'everadliJrô h 2\n d)'lrl sla ss qpaftertbaÍln
IIíi al cdtlm ado ilot-e a I lea Inn i:l ouaeril clrT id c

8.466,50

131.630,93

rF
t
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aproximadamente 05 (cinco) conteúdos trabalhados, parâ se

familiarizarem com o modelo de prova de gabarito. 
^ 

sequência de

conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Conrum Curricular (BNCCI para o 8q aDo,

considerando uma ordem crescente de dificuldade.

40 167,00Und

NGUA PORTUGUESA PARÁ 8q ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL U - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de

Língua Portuguesa, dever'á ser destinado aos proíessores do Bq ano do

Ensino Fundamental ll, composto por no mínimo 120 (cento e vinte)
páginas impressas em papel Oftset com aproximadamente 90g/m2, cont
acabanrento ern broclrura, empastado com capa plástica, no formato
aproxinado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos ltrofessores
dos 6e anos clo Ensino Fundamental Il, devendo trazer orientaçÔes
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e tamL!ém para

cada sinrulado, contendo a descrição da habilidade desenvolvida,
indicações para corrigir cada teste, inclusive com as justificativas para as

opções incorretas, explicação sobre o conceito avaliâdo no mesmo. Cada

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, informações sobre o gênero textual estudado, gênero textual
estudado na lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada

at,vidade, definição e características do gênero textual estudado,
orientações e sugestões para Página 18 de 29 trabalhar com as

atividades, questões para explorar o gênero textual estudado e

orientações sobre como encaminhar atividades mais complexas. Deverâo

acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04
(quatro) fichas para registro, impressas em Offset cont aproximadanlente
75g/m2 en formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de

oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e tambétn de

toda turrna após cada sinulado contido uo livro do aluno. Deverão ser
realizadas 05 (cinco] capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,

com carga horária ntinima de 02 fduas) horas catla, com a finalidacle
apresentação e implantaçâo do projeto e material didático, por segnlento
de ensino e componente curricular, prillcípios educativos e pedagógicos.

Como parte integrante da oferta, deve"se incluir tllna proposta de

Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no inicio do ano letivo com o

objetivo de opoftunizar um planejatnento mais assertivo no que diz
respeito ao trabalho com competênÇias de habilidâdes do Saeb, a partir
da observação do desetnpenho dos estudantes, da turlna e da rede de

ensino.

CADERNO L

6.680,00

I
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726 162,67Und

NGUA PORTUGUESA PARA 9S ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL tl - ALUNo:Livro consumível para disciplina de Língua

Portuguesa, deverá ser destinado aos alunos do 9a ano do Ensino

Fufldamental ll, composto por no mínilno 100 fcento) e no máximo 160

(cento e sessenta) páginas impressas enl papel Offset com

aproximadametrte 90g/m2, com acabatr]ento em espirâl empastãdo com

capa plástica, no formato aproximado de 20,5cm x 27,5cm, organizados
em aproximaclamente 20 (vinte) liçôes cada um, compostas conl os

seguintes conteúdosr relato de memória, poema e haicai, conto de

nistério, letra de canção, leitura de imagem, entrevista, carta de leitol',
texto de divulgação científica, sinopse de filme, campanha in§titticional,
verbete de enciclopédia, relato de experiência científica, charge, soneto,

reportagem, biografia, autobiografia, regulamento, artigo de opinião.
Cada liÇão deverá ser planeiada para uma aula de aproximâdanente 50

IcinquentaJ minutos, a serem traball]adâs uma vez por semana, contendo
talefas conr graus progressivos de dificuldade envolvendo diferentes
habilidades. Em aproximadamente â cada 05 conteúdos traballlados do

livro, o aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a

parte, um sjmulado, para que se possâ âvaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensinoaprendizagem. No livro de Lingua

Portuguesa develão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas /
gabaritos destacáveis, não sendo folhas a parte, que deverão sel
preenchidas pelos alunos ao realizarem o simulado ao 0nal de

âproximadamente 05 (cincoJ conteúdos trabalhados, para se

familiarizarem com o modelo de prova de gabarito A sequência de

conteúdos deve estar organizada de acordo com os conteúdos definidos
pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCJ para o 9a ano,

considerando uma ordem crescente de dificrrldade.

CADERNO

40 167,00Und

NGUA PORTUGUESA PARA 9S ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL tl - PROFESSOR: Livro consumivel para disciplina de

Lingua Portuguesa, deverá ser destinado aos professores do 9s ano do

Ensino Fundamental ll, composto por no minimo 120 [cento e vinte)
páginas impressas em papel Offset com aproximadamente 90g/m2, com

acabamento em brochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 28,8cm. Deverá ser destinado aos professores

dos 6e anos do Ensino Fundamental ll, devendo trazer orientações
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para

cada simulado, contendo a descrição da habilidade desenvolvida,

indicaçôes para corrigir cada teste, inclusive com as justificativas para as

opções incorretas, explicação sobre o conceito avaliado no mesmo. Cada

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno

gaúaritado, informações sobre o gênero textual estudado, gênero textual
ãstudado na lição, descrição da habilidade desenvolvida em cada

atividade, definição e caracterÍsticas do gênero textual estudado,

orientações e sugestôes para Página 18 de 29 trabalhar com as

atividades, questões para explorar o gênero textual estudado e

orientações sobre como encaminhar atividades mais complexas. Deverão

acompanhar o Guia e Recursos Didáticos de Língua Portuguesa, 04
(quatro) fichas para registro, impressas em 0ffset com aproximadamente
75g/m2 em formato aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Com o objetivo de

oferecer um diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de

toda turma após cada simulado contido no livro do aluno. Deverão ser

realizadas O5 [cinco) capacitações presenciais, realizadas por pedagogo,

com carga horária minima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade

apresentação e implantação do projeto e material didático, por segmento

de ensino e componente curricular, princípios educaüvos e pedagógicos.

nte da oferta, deve-se incluir uma

CADERNO

Como osta derte in IO

718.O98,42

6.680,00
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Avaliação Diagnóstica, a ser aplicada no início do ano letivo com o

objetivo de oportunizar um planejamento mais assertivo no que diz

respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a partir
da observaÇão do desempenho dos estudantes, da turma e da rede de

ensino.

701 149,00Und

TICA PARA 19 ANO DO ENSINO

considerando umã ortlem crescente rle clificuldade

FUNDAMENTAL t - ALUNO:Livro consunrível para disciplina de

Matemáticâ, deverá ser destinado aos alunos do 1e ano do [insino

Fundamental l, composto no mÍnimo por B0 (oitenta) e no máxinlo por

130 [cento e trintal páginas impressas ent papel OÍTset com

aproximadanrente 90g/m'z, com acabamento em espiral empastado com

capa plástica, no formato 20scm x 27 ,Scnt, orgattizados em no mínitno

10 (dez) liçôes, que se valham do desenvolvimento de habilidades
matemáticas por meio de jogos, priorizando os jogos de regras, enl que

os alunos poderão assumir diÍerentes papéis e combinar novas regras

com o grupo. Deve-se ofetecer tamtrém tabuleiros ou peças prontas,

disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como nlaterial
destacável. Cada lição deverá ser planejada para uma aula de

aproximadamente 55 [cinquenta e ciBco] minutos, a serem trabalhadas
uma yez por semana, contendo tareÍas com graus progressivos de

diÊcuklade envolvendo diferentes habilidades. Â cada bloco de

conteúdos traLralhados do livro (liçõesJ, o aluno deverá encontrar
inserido no próprio livro, senl folhas a pafte, um sinlulado, para que se

possa avaliar o processo de aprendizagen, sendo esta, uma etapa

indispensável no processo crescente de aquisiçào de conhecimento. A

sequência de conteúdos deve estar organizada de acorclo com os

conteúdos deflnidos pela Base Nacional Coinum Curicular (BNCC) para

CADERNO DE MATEI}I

o 19 ano,

35 161,00Und

TICA PARA 19 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL t - PROFESSOR:Liwo consumível para disciplina de

Matemática, deverá ser destinado aos profêssores do 1q ano do Ensino

Fundamental I, composto por no mínimo B0 (oitental páginas impressas

em papel Ofíset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento en]

brochurar, etnpastado com capa plástica, no formato aproxintado de

23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos professores do 2e ano do

Ensino FundameBtal l, oÍerecendo orientações pedagógicas detalhadas

nas laterais, para cada conteúldo trabalhado ntl Iivro do aluno, bem como

para cada simulado, de modo a indicar procedimento adotados em

avaliaçôes externas e orientâçôes de encaminhantento da correção dos

simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições e que Das

questões propostâs lo simulado e indicaçào das habilidades e

competências avaliadas, com base Ílas Matrizes de Reíerência do Saeb,

sobretudo â Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página

deverá conter a reprodução reduzida da página do liwo do aluno

gabaritado, relação das habilidades e competências essenciais do aluno

para aprenclieagem dos conteúdos da liçâo, conlentários, sugestôes e

ôrientações especÍficas para o desenvolvimento das questôes, incluindo
trubalhos preliminares e llnais essenciais, t'elação dos conteúdos

desenvolvidos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam

observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no mínimo, 04 (quatro)

capacitaçôes presenciais, realizadas por petlagogo, com carga horária

mínima de 02 fduas] horas cada, com a Íinalidade apresentação e

implantação do projeto e material didático. Como parte inte8rarte da

oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser

aplicada no inÍcio do ano letivo conr o objetivo de oportunizar um

CADERNO DE MAT

lane eito ao tlabi1lho comament{J mais assertivo r'lo ue diz res

104.449,00

5.635,00

rF
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competências de habilidades do Saeb, â partir
desempenho dos estudantes, da turma e da rede de ensino'

doda obseruação

149,00691Und

tCA PARÁ 2S ANO DO ENSINO

ndo uma ordenr crescente de dificuldade

FUNDAMENTAL I - ALUNOrLivro consumivel para disciplina de

Matemática, <ieverá ser destinado aos alunos do 2e ano do Ensino

Fundamental l, composto no mínimo por B0 (oitenta) e no máximo por

130 (cento e trintal pá8inas impressas em papel Offset conl

aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com

càpa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados etn no mínimo

f0 [dez) liçOes, que se valham do desenvolvinento de habilidâdes

matemáticas por meio de ,ogos, priorizando os jogos de regras, em que

os alunos poderão âssumir diferentes papéis e combinar novas regras

com o grupo. Deve-se oÍerecer tambérn tabuleiros ou peças prontas'

disponiveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como material

deitacávet. Cada liçào deverá ser planejada para uma aula rie

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas

,n1" u", poa senana, contenclo talelas c('m gratts progressivtrs de

ttiÍlculdadÀ envolvendo diferentes habilidades A cada bloco de

conteútlos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encortmr

inserido no próprio livro, sem tblhas a parte, ltm simulado, pâra que se

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, rülla etapa

indispensável no processo crescente de aquisição de conhecimento A

sequància de conteítdos deve estar organizâda de acordo co-ln os

conteúdos definidos pela Base Nacional Conum Curricular (BNCC) para

CADERNO DE MATEM T

o 2a ano. considem

169,3 3Und 35

TICA PARÁ 2S ANO DO ENSINO

FUNDAMENTÂL I - PROFESSOR:Livro consumível para disciplina de

Mateinática, deverá ser destinado aos protessores do 2s ano do Ensino

Fundamental I, composto por no mínimo 80 (oitenta) páginas impressas

em papel Offset com aproximadamente 90g/m'?. com âcabamento em

b.o.hr.a, empastado iom."pa plástica, no formato aproximado de

23,0cm x Z8,dcnt. Deverá ser desünarlo aos professores do 2q ano do

Ensino Fundamental t, oferecendo orjentações pedagógicas detalhadas

capacitações presenciais, realizarias por pedagogo, com carga horária

minima cle 0) (duas) horas cada, corn a finalidade apresentâção.e

implantaçào do proleto e material didático Como parte integrarlte da

oferta. deve-se incluir uma proposta de Âvaliação Diâglóstica' a ser

nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como

para cada sirnulado, de modo a indicar procedimento adotados em

àvaliaçôes externas e orientações de encaminhamenlo da correção dos

simulados; relação dos conteúdos desenvolvitlos nas lições e que nas

questões propostas no simulado e indicação das habilidades e

competências avaliaclas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb'

sobretudo a Avaliação Nacional cle Alfabetizâção (ANA) Cada página

deverá conter a reprodução reduzida da página do Iivro do aluno

gabaritado, relaçâo áas habilidades e competências essenciais do aluno
"para 

aprendizagem dos conteúdos da lição, comenlários, sugestôes e

àa"nt"ço"t espãcificas para o desenvolvimento das questões' incluindo

trabalhos pruii.in"t"i e finais essenciais, relação dos conteúdos

desenvolviáos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejam

observadas dificuldacles. Deverão ser realizadas, no minimo, 04 (quatro)

CADERNO DE MATEM
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TICÁ PARÂ 39 ANO DO ENSINO

FUNDÂMENTAL I - ALUNO:Livro consttnrivel para disciplina de

Matemática, deverá ser destinado aos alunos do 3e âno do Ensino

Fu[damental l, composto no Í]ínimo por B0 (oitenta) e uo máximo por

130 (cento e trinta) páginas impressas em papel offset com

aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado coln

capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em no mítrinro

10 (dez] lições, que se valham do desenvolvimento de habilidades
matemáticas por meio de iogos, priodzando os jogos de regras, em que

os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras

com o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros ou peças prontas,

disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como material
destacável. Cada liçào deverá ser planejada para uma

considerando uma ordenr crescente de dificuldzrde

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas

uma vez por semanâ, contendo târefas colll graus progressivos de

dificultlacle envolvendo diferentes habilidades A catla bloco de

conteúdos trabalhados do livro (liçôes), o aluno deverá encon$ar
inserido no próprio livro, sem lblhas a parte, um simulado, para que se

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa

indispensávet no processo crescente de aquisição de conhecimento A

sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo con os

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para

CADERNO DE MAT

o 3a ano,

aula de

t69,33Und 40

TICA PARA 39 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL t - PROFESSORTLivTo consuntível para disciplina de

Matemática, deverá ser destinado aos professores do 3!'ano do [,nsino

Fundamental l, composto por no nlínimo B0 [oitenta) páginas impressas

em papel offset com aproximadamente 90g/m?, com acatamento em

brochura, empastado com capa plástic;r, no tbrmato aproximaclo de

23,0cm x 28,Bcnr. Deverá ser destinado aos professores do 2a ano do

Ensino Fundamental l, ofêreceldo orientaçôes pedagógicas detalhadas

nas laterâis, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, benr como

para cada sinulado, de modo a indicar procedimento adotados em

avaliações externas e orientaçôes de encaminhamento da correção dos

simdados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas Iições e que nas

questôes propostas no simulado e indicação das habilidades e

competências avaliadas, com base nas M.rtrizes de Referência do Saeb,

sobretudo a Avaliaçâo Nacional de Alfabetização (ANAJ- Cada página

deverá conter a reprodução reduzida da página do livro tlo aluno

gabaritado, relação <ias habilidades e competências essenciais d0 aluno

para aprendizagem dos conteúdos da lição, comefltários, sugestões e

à.iunt"ço"t especificas para o desenvolvimento das questôes, incluindo

trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos

clesenvolvitlos nas páginas, âlem de sugestões rle atividades caso sejanl

observatlas dificuldades. Deverão ser realizadas, no minimo, 04 (quah'o)

capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária
mínima de 02 (duas) horas cada, com a finalidade apresertâção e

implantação do projeto e material didático. Como parte i,'ltegrante dâ

oferta, deve-se incluir umâ proposta de Avaliação Diagnósticâ, a ser

aplicada no início clo ano letivo com o obieaivo de oportunizâ[ um

planejamento mais assertivo no que diz respeito ao trabalho com

conpetências de habilidatles do Saeb, a partir da observaçào do

CADERNO DE MATEM

desern enilo dos estudantes, da turma e da rede de ensino

102.689,10

6.773,20
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TICA PARA 49 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL I - ALUNO;Livro cottsumivel para tlisciplina de

Matemática, deverá ser destinado aos alunos do 4p ano do Ensino

Irundamental l, composto no mínimo por B0 (oitenta) e no máximo por
'!.30 (cento e ü'inta) páginas impÍessas em papel oftset com

aproximadamente 90g/m2, com acabatnento em espiral empastado coln

capa plllsticâ, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados etrr no tnínimcr

10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de habilidades

matenláticas por meio de iogos, priorizando os jogos tle regras, em que

os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regms

com o grupo. Deve-se oÍerecer também tabuleiros ou peças prontas,

disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como material
destacável. Cada tição deveÉ ser planejada para uma

aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas

uma vez por senana, contendo tarefas com graus progressivos de

dificuldade envolvendo diferentes habilidades. 1\ cada bloco de

conteúdos trabalhados do livro (lições), o alutro deverá encortrar
inseritlo no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa

indispensável no processo crescente de aquisição de conhecintento. A

sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo cont os

conteúdos definidos pela Base Nacional Comunt Curicular (llNCC) para

considerando uma ordem crescette de dificuldade

CADERNO DE MAT

o 4s ano,

aula de

40 169,33Und26

TICA PARA 4S ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL I - PROFE§SOR:Livro consumível para ciisciplina de

Mâtemáticâ, cleverá ser destinado aos professores do 4Írano do Ensino

Fundamental l, composto por no mínimo B0 (oitenta) págitras impressas

em papel offset com aproximadamente 90g/m2, com acabamento em

brochura, empastado com capa plástica, no tbrmato aproximado de

23,0cm x 28,Bcnr. Deverá ser destinado aos professores do 2q al]o do

Ensino Fundamental I, oíerecendo orieÍltaçôes pedagógicas detalhadas

nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, bem como

para cada simulado, de modo a jndicar Procedimento adotados em

àvaliaçôes externas e orientações de encaminhamettto da correçào dos

simtrlados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas liçÔes e que nas

qüestões propostâs no simulado e indicação das habilidades e

competênciâs avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb,

sobretudo a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). Cada página

deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do alLrno

gabaritado, r'elação das habilidades e competências essenciais do aluno

para aprendizagem dos conteúdos da Iição, comentários, sugestões e

orientações específicas para o desenvolvimento das questões, incluindo

trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos

clesenvolvidos nas páginas, além de §ugestões de ativitlades caso seiam

observarlas clificultlades. Deverão ser realizadas, no minimo, 04 (quatro)

capacitaçôes presenciais, realizadas por pedagogo, com carga horária

míninra de 02 (duasJ horas cada, com a finalidade apreselltação e

implantação do projeto e material didático. Como parte integrante da

oferta, deve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnóstica, a ser

aplicada no início clo ano letivo com o objetivo de oport(rnizar um

planejamento mâis asserrivo no que diz respeito ao tr;rbalho conl

competências de habilidades do Saeb, a paúir da observaçào do

CADERNO DE MATSM

desem enho dos estudantes da turma e da rede de ensino

111.691,98

6.773,20
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lundanrental l, conlposto no rnínimo por B0 (oitel1ta] e no m;iximo por

130 (cento e trinta) páginas impressas em papel Oftiet cortl

aproximadamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com

capa plástica, no formato 2o,5cm x 27,5cm, organizados em no mininro

10 (dez) lições, que se valham do desenvolvimento de habilidades

mâtemáticas por meio de iogos, priorizando os jogos de regras, em que

os alunos poderão assumir diferentes papéis e combinar novas regras

com o grupo. Deve-se oferecer também tabuleiros otl peças prontas,

disponíveis no desenvolvimento dos conteúdos ou como material

destacável. Cada liçào deverá ser planejada para uma aula de

aproximadâmente 55 (cinquenta e cinco) minutos, a serem trabalhadas

u'na vez por semana, contelldo tal'efas com graus progressivos de

dificultlade envolvendo diÍerentes habilidades A cada bloco de

conteúdos trabalhados do livro (lições), o aluno deverá encortrar
inserido no próprio livro, sem folhas a parte, um simulado, para que se

possa avaliar o processo de aprendizagem, sendo esta, uma etapa

indispensável no processo cÍescente de aquisição de conhecinlento A

sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo conr os

conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCCJ para

TICA PARA 5q ANO DO ENSINO

rando uma ordem crescente de diÍlculdade

CADERNO DE MATE

o 5a airo, conside

40 169,33UndZB

TICA PARA 5S ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL I - PROFESSOR:Liv|o consumivel para disciplina de

Matemática, deverá ser destinado aos proÍessores do 5q ano do Ensino

Fundamental l, composto por no n]ínimo B0 (oitel1ta) páginas impressas

em papel Offset com apro)(imâdamente 90g/m2, com âcabamento em

broihira, empastado com capâ plásticâ, no formato aproximado de

23,0cm x 2B,8cm. Deverá ser destinado aos professores do 2q ano do

Ensino Fundamental I, oferecendo orjentações pedagógicas detalhadas

nas laterais, para cada conteúdo trabalhado no livro do aluno, benl con'Io

para cada simulado, cle modo a indicar procedimento adotados en1

àvaliações externas e orientaçôes de encaminhamento da correçào dos

simulados; relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições e que nas

questôes propostas no sintulado e indicação das habjlidades e

competências avaliadas, com base nas Matrizes de Referência do Saeb'

sobrltudo a Avaliação Nacional de Alfabetização [ANA) Cada página

deyerá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno

gabãritado, relação das habilidades e conrpotêrciãs essenciais do aluno

para aprendizagem dos conteúdos da liçâo, comentários, sugestões,e

àrientáçôes espàcíficas para o desenvolvimento das questões, incltrjndo

trabalhos preliminares e finais essenciais, relação dos conteúdos

desenvolviãos nas páginas, além de sugestões de atividades caso sejan

observadas dificuldades. Deverão ser realizadas, no ntinimo, 04 (quatro)

capacitações preserciais, realizadas por pedagogo, com carga horária

mínima de 02 (duas) horas cada, cotn a finalidade apresentação e

implantação do projeto e material didático. Como parte integrante dâ

oferta, tieve-se incluir uma proposta de Avaliação Diagnósticâ, a ser

aplicada no início do ano letivo com o objetivo de oportunizar um

pianejarnento mais assertivo no que diz respeito ao tmbalho cont

iompetências de habilidades do Saeb, a partir da observação do

CADERNO D[ MATEM

desem enho dos estudantes d.r turma e dil tede rie ensino.

108.456,57

6.773,20

27
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TICA PÁRA 69 ANO DO §NSINO

FUNDAMENTAL II - ALUNO:Livro consumível para disciplina de

Matemática deverá set destinado aos alunos do 6! ano do Ensino

Irundamental ll, composto por no mínitrro 120 (cento e vinteJ e no

máximo 160 (cento e sessental páginas impressas enl papel Offset conl

aproxinladamente 90g/m2, com acabatnellto em espiral empastado coln
capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em

aproximadamente 20 [vinteJ lições cada um, compostas pelos s€guintes

conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta

numórica, protrlemas com lÍtmeros naturais, difeentes representações

de um numero, frcÇões, Íiações e decimais, operações com fraçôes

decimais, Íiguras não planas e simetria, pcrímetro e ampliação de figuras,

área, nredidas de massa e capacidade, problemas com fraçôes deciluais,

porcentágen, ler e interpretar gráficos e Página 22 de 29 tabelas,

construção de tabelas e gráticos. Cadâ liçâo deverá ser planejada pa|a

uma aula de aproxitnadamente 50 [cirquenta] milutos, a seren]

trabalhadas uma vez por semâna, contendo tarefas com graus

progressivos de dificuldade envolvenclo diferentes habilidades Em

aproximadamente a cada 05 (cinco) conteúdos trabalhados do livro, o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livr-o, sem folhas a parte, um

simulado, para que se possa avatiar o processo que é uma etaPa

indispensávelnoprocessoensinoaprendizagem Nolivrode Matelnática,

deverão estar inseritlas 04 {quatro) folhas de respostãs / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a pane, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem o sitnulado ao final de aproxintadamente 05 [cinco)
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o modelo cle prova de

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada cle acordo conr

os conteúdos definidos pela Base Nacionâl Comum Curricular IBNCCJ
considerando uma ordenl crescente de dificuldade

CADERNO DT MATE

ara o 6! ano,

40 L69,33Und

FUNDAMENTAL If - PROFESSOR:Livro consumível para disciplilra de

Matemática deverá ser destinatlo aos professores do 6q ano do Ensitlo

Fundamental II, Composto por no nlÍnimo 120 (cento e vinteJ páginas
jmpressas em papel Oííset com aproximadamerte 90g/m2, cotn

acabamento em bt'ochura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos proiessores

do 6p ano do Ensino !-undâmental ll, devendo trazer orientações
pedagógicas detallradas para cada conteúdo trabalhado e tambénl pam

cada sitnulado, para ajudar os alunos no momento da correçâo de cada

questão do simulado, relação dos conteúdos desenvolvidos nas Iiçôes

anteriores e que são explorados nas questões propostas no siI'nulado e

indicação das habilitlades e subcompetências âvaliadas no mesmo. Cada

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno

gabaritado, relação d;rs habilidades e capacidades essenciais do aluno

paÍâ aprendizagem dos conteúdos dâ lição, comentários, sugestôes e

orientações especíÍicas pata o desenvolvirnento das questôes, incluindo
trabalhos preliminares e finais essenciais, re)ação dtts conteúdos

TICA PARÂ 69 ANO DO ENSINO

desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades
observadas dificuldades e descrição das habilidades e da competência

Página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão Deverão acompanharo
6uia e Recursos Didáticos de Matelnática 04 [quatro) fichas para registro,

Off.set con! aproxintadamellte 7Sgfn2 e

aproximado de 27,0cm x 40,0cn1. Conl o objetivo cle oferecer um

diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma
após cada simulado contido no livro do aluno. Deverá identificar as

subcompetências que foram desenvolvidas, ou as que precisanl ser

CADERNO D[ MA'IEM

retomadas e róximas aulas. DeverãoIare ara asar novas estraté, lils

lbürato

caso se la lll

jmpressas em

126.660,70

6.773,20
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ser realizadas 05 (cinco) capacitações plesenciâis, re

pedagogo, com carga horária mÍnima de 02 (duas) horas cada, com a

finalidade apresentação e implantação do projeto e material didático, por

segmento de ensino e componente curricular, princípios educativos e

pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma

proposta de Avaliação Diagnóstica, a sel'aplicada no início do ano letivo
com o obietivo de oportunizar unl planejamento lnais assertivo no que

diz respeito ao trahalho com competências de habilidades do Saeb, a

partir da observação do desempenho dos esttldantes, da turnla e tla rede

de ensinct

alizadas por

160,33968Und

TICA PARÂ 7S ANO DO ENSINO

FUNDÂMENTAL Il - ALUNO:Livro consumível para disciplina de

Matemática deverá set destinado aos alulros do 7q ano do Unsino

Fundanlental II, composto por no míninlo 120 (cento e vinteJ e no

máximo 160 (cento e sessenta) páginas impressas en] papel offset com

aproxinradamente 90g/m2, com acabamento em espiral empastado com

capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizad{,s em

aproximadamente 20 (vinte) lições cada ttnt, compostas pelos seguintes

conteúdos: Iocalização, giros, e ângulos, triângulos e quadriiáteros, reta

numérica, problemas com números naturais, difeentes l€presentações
de um numero, fraçôes, tiaçôes e decimais, operâções com frações

decimais, figuras não planas e sinletria, perímetro e âmpliação de figuras,

área, medidas de massa e caPacidade, problenlas com fl'ações decimais,

porcentagem. ler e interpretar gr'áficos e Página 22 de 29 tabelas,

construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser planeiada para

uma aula de aproximadamente 50 (cinquental minutos, a serem

trabalhadas uma vez por semana, contendo târefas com grau§

progressivos de diticuldade envolventlo diferentes habilldades' !m
aproximadamente a cada 05 (cincol conteúdos trabalhados do livro, o
aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem folhas a parte, unl

simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensino aprendizagem. No Iivro de Matentática,

deverão estar inseridas 04 [quatro] folhâs de respostas f gabaritos

destacáveis, não sendo folhâs â parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem o simulado ao final tle aproximadamente 05 (cinco)

conteúdos trabalhados, para se farniliarizarem com o modelo de prova de

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com

ãs conteúdos deÍinidos pela Base Nacjonal Cornum Curricular (BNCC)

nsitlerando unta otdem crescente de dificuldade

CADERNO D§ MAT

ra o 7e ano, co

t55.199,++

rll
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CADERNO DE MATEMÁTICA PARA 7q ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL ll - PROFESSOR:Livro consumível pâra disciplina de

Matemática deverá ser destinado aos professores do 7e ano do Ensino

l.-undamental Il, composto por no mínimo 120 (cento e vintel páginas

impressas em papel Offset com aproximadânlente 90g/m'?, com

acabamento etn brocirura, empastado com capa plástica, no formato
aproximado (le 23,0cm x 2B,Bctn. Deverá ser destinado aos professores

do 6q ano do Ensino Fundamental ll, devendo trazer orientações
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e também para

cada simulado, para ajudar os alunos no nlolllento da correção de cada

questâo do simulado, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições

anteriores e que são explorados nâs questões propostas no simulado e

indicação das habilidades e subcompetências avaliadas no mesmo. Cada

página deverá conter a reprodttção reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, relaçâo das habiUdades e capacidades essettciais do aluno
para aprendizagem dos conteítdos da liçâo, comentál'ios, sugestões e

orientações específicas para o desenvolvjmento das questões, inclujndo
trabalhos preliminares e finais essetrciais, relação dos conteitdos

desenvolvidos nas páginas, sugestões de atividades caso seiam

observadas dificuldades e descrição das habilidades e da competência
Página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o

Guia e Recursos Didáticos de Matemática 04 [quatro) fichas para registro,
impressas em Offset com aproximadamente 7Sg/nl'z e formato
aproximado de 27,0cm x 40,0cm. Conl o objetivo de oferecer um

diagnóstico do desenvolvimento de cada alltno e talubém de toda turma
após cada simulâdo contido no livro do aluno Deverá identiticar as

subcompetências que Íbrant deservolvidas, ou as que precisam ser

retomâdas e planejar novas estratégias para as próximas aulas Deverão

ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por
pedagogo, com carga horária mínima de 02 [duas) horas càda, com a

finalidade apresentâção e implantação do projeto e material didático, por

segmento de ensino e componente curricular, principios edrlcativos e

pedagógicos. Como parte integmnte da oferta, deve-se incluir uma

proposta de Avaliação Diagnóstical, a ser aplicada no início do ano letivo
com o objetivo de oportunizar un planejamento mais assertivo no qtle

diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a

partir da observação do desempenho dos estudantes, da ttlrnra e da rede

de ensino.

8Zl 16 0,33Und

TICA PARÂ 8S ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL ll - ALUNO:Livro consumÍvel para disclplina de

Matemát,ca deverá ser destinado aos alunos do 8e ano do Ensino

Fundamental ll, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) e no

máximo 160 (cento e sessenta] páginâs impressas em papel Offset com

aproximadamente 90g/m2, com acabatnento em espiral empastado com

capa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cm, organizados em

apÍoximadamente 20 (vinte) liçôes cada um, compostas peios seguintes

conteúdos: localização, giros, e ângulos, triângulos e quadriláteros, reta

numérica, problemas com números naturais, diíeentes representaçôes

de um numero, frações, frações e decimais, operações com fraçôes

decimais, tiguras não planas e simet a, perímetro e ampliação de figuras,

área, medidas de massa e capacidade, problemas com fraçÔes decimais,

porcentage,n, ler e interpretar gt áficos e Página 22 de 29 tabelas,

construção de tabelas e gráficos. Cada lição deverá ser planeiadâ para

uma aula cle aproximadamente 50 [ci]lquental milutos, a serem

trabalhadas uma vez por semana, contendo taretas com graus

progressivos rle dificuldade envolvendo diferentes habilidades lim
a roximadamerte a cada 05 crnco conteúdos trabalhados do livro, o

CADERNO D[ MA
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aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem tblhas a parte, um
simuiado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensino aprendizagem. No livrn de Matemática,
deverão estar inseridas 04 (quatro) folhas de respostas,/ girbaritos

destacávejs, não sendo folhas a pafte, que deverào ser preenchidas pelos

alunos ao fealizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 [cinco)
colteúdos trabalhados, para se familiarizaretn com o modelo de prova de

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com

os conte(rdos definidos pela Base Nacional Comirm Curricular (BNCC)

para o Ba ano, considerando uma ordem crescente de dificuldade.

40 169,33Und

CA.DERNO D[ MATEMATTCA PÂRÂ Bq ANO DO ENSINO]
FUNDÂMENTAL U - PROFESSOR:LiVro consunível ptrra disciplina de

Matemática deverá ser destinado aos professores do 8e ano do tnsino
Fundamental Il, composto por no mínimo 120 (cento e vinte) pá8inas

impress.rs em papel Offset com aproximadamette 90g/m'z, com

acabamento em brocltura, empastado coln capa plástica, no formato
aproximado de 23,0cm x 2B,Bcm. Deverá ser destinado aos proÍêssores
do 6q ano do Ensino Fundamental ll, devendo trazer orjentaÇões
pedagógicas detalhadas para cada conteúdo trãbalhado e também para
cada simulado, para ajutlar os alunos no nromento da correçào de cada

questão do simulado, relação dos conteúdos desenvolvidos nas liçôes
anteriores e que sào explorados nas questões propostas no sinrttlirdo e

indicação das habilidades e subcompetências âvaliadas no mesnro. Cada

página deverá conter a reprodução reduzida da página do livro do aluno
gabaritado, relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno
para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestões e
odentações especíôcas para o tlesenvolvimento das qtlestões, inclltindo
trabalhos preliminares e finais esse!ciais, re)ação dos conteúdos
desenvolvidos ras páginas, sugestões de atividades câso seiam

observadas dinculdades e descrição das habilidades e da competência
Página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o

Guia e Recursos Didáticos de Matemáaica 04 (quatrol fichas para registro,
impressas em Offset com aproximadatuente 75g/nl2 e lbrnlato
aproximado de 27,Ocín x 40,0cm. Conr o objetivo de oferecer um
diagnóstico do desenvoivimento de cada alutlo e também de toda turma
após cada simulado contido no livro do altlno. Deverá identificar as

subcompetências que foram desenvolvidas, ou as que precisanr ser

retomadas e planejar novas estratégias para as próximas artlas. Deverão

ser realizadas 05 (cincoJ capacitações presencjais, reallzadas por
pedagogo, com carga horária mínima de 02 fduasJ horas cada, com a

finalidade apresentação e implantação do proieto e material didático, por
segmento de ensino e componente curricular, princÍpios educativos e

pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma

proposta de Avaliaçâo Diãgnóstica, a ser aplicada no início do aI1o letivo
com o obietivo de oportunizar tlm planejamento inais assertivo no que

diz respeito ao trabalho com competências de habilidades do Saeb, a

partir da observação do clesempenho dos estudantes, da turma e da rede

de ensino.

6.7 73,20

Folha: \Aô
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35 160,33726Und

TICA PARA 99 ANO DO ENSINO

FUNDAMENTAL tl - ALUNO:Livro consumÍvel para disciplina de

Matemáüca deverá ser destirado aos alunos do 9s ano do Ensino

Funclamental ll, composto por no mínitno 120 (cento e vinte) e no

máximo 160 [cento e sessenta) páginas impressas em papel Offset conr

aproximadamente 90g/tn2, com acabamento em espiral empastado coln

càpa plástica, no formato 20,5cm x 27,5cln, organizados em

aproximadamente 20 (vinte) liçôes cada uln, compostas pelos seguintes

conteúdos: localizâção, giros, e âIgttlos, triângulos e t;uadriláteros, reta

numérica, problemas cotn núrmeros naturais, difeentes representaç(ies

de um numero, fraçôes, fraçóes e decimais, operações com fraçÔes

decimais. tiguras não planas e simetria, perímetro e ampliação de figuras,

área, medidas de tnassa e capacjdade, problemas com frações decintais,

porcentagern, ler e interpretar gráÍicos e Página 22 de 29 tabelâs,

ionstrução de tabelas e gráticos. Cada lição deverá ser planeiada para

uma aula de aproximadamente 50 (cin(luentaJ milrutos, a serem

trabalhadas uma vez por semana, col'ltendo tarefas conl graus

progressivos de tliÍiculdade envolvendo diferentes habilidades Um

àprõximaclamente a cada 05 (cinco) conteútlos trabalhados do livro, o

aluno deverá encontrar inserido no próprio livro, sem f'nlhas il pafte, tlm

simulado, para que se possa avaliar o processo que é uma etapa

indispensável no processo ensino aprendizagem N o livro de Matemática,

deveião estar inseridas 04 [quatroJ folhas de respostas / gabaritos

destacáveis, não sendo folhas a Parte, que deverão ser preenchidas pelos

alunos ao realizarem o simulado ao final de aproximadamente 05 [cinco]
conteúdos trabalhados, para se familiarizarem com o modelo de prova de

gabarito. A sequência de conteúdos deve estar organizada de acordo com

ás conteúclos cieÍinidos pela Base Nacional Comum Curricular IBNCCJ

CÁDERNO DE MATE

râ o 99 ano. considerando ttnta o rclem crescentc de dificuldarie

40 169,33Und

FUNDAMENTAL U - PROFESSOR:Livro consumivel para disciplina de

Matemática deverá ser destinado aos professores do 9q ano do Ensino

Fundamental Il, composto por no mínimo 120 (cento e vintel páginas

impressas "In 
prpál Offiet corn aproximadamente 90g/m2, com

acábamento em brochura, empastado com capa plástica, no fornlato

aproximado de 23,0cm x 28,Bcm. Deverá ser destinado aos professores

d-o 6n ano do Ensino Fundamental ll, devendo trazer orientações

peclagógicas detalhadas para cada conteúdo trabalhado e tatnbént pala

catla iimulado, para aluclar os alunos no momento da correção de cada

questâo do simulaclo, relação dos conteúdos desenvolvidos nas lições

anteriores e que são explorados nâs questões propostas no sjlnulado e

indicação das habilidades e subcompetências avaliadas no mesmo Cada

página deverá conter a reproduçâo reduzida da página do livro do aluno

gaúaritado, relação das habilidades e capacidades essenciais do aluno

para aprendizagem dos conteúdos da lição, comentários, sugestoes e

ãrientáçoes espácificas pat'a o desenvolvimento das questôe§, incluindí)

trabalhos preiiminares e Íjnais essenciais, reiação dos conteúdos

desenvolviãos nas páginas, sugestões de atividades caso sejam

observadas rlificuldacles e descrição das habilidades e da competência

Página 23 de 29 desenvolvidas em cada questão. Deverão acompanhar o

Gú e Recursos Didáticos de Matemática 04 (quatro) íichas pam registro,

inlpressas em Offset conl aproximadatnente 75g/n12 e forl'nato

apioximado de 27,0cm x 40,0cm. Conl o obietivo de oÍerecer um

diagnóstico do desenvolvimento de cada aluno e também de toda turma

apói cada simulado contido no livro do altrno. Deverá identificar as

CADERNO DE MATE TICA PARA 99

eSell fec nSad r.lotnaa ed ens o (l ptê Cll ils foeLis bc l1tr) p (l
De Txt'o ll1â s as0 a l;l §astr'acl)AI vasodmà sit C elatrTE

ANO DO ENSINO

36

116.399,58

6.77 3,20
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ser realizadas 05 (cinco) capacitações presenciais, realizadas por
petlagogo, com carga horária mínima de 02 (duas) horas cada, com a

finalidade apresentação e implantaÇão do projeto e material didático, por

segmento de ensino e componente curricular, princípios educativos e

pedagógicos. Como parte integrante da oferta, deve-se incluir uma

propostâ de Avaliâção Diagnóstica, a ser aplicada no início do ano letivo

com o objeüvo de oportunizar unl planeiamento lnais assertivo no que

diz respeito ao trabalho com competências cle habilidades do Saeb, a

partir áa otrseruação do desempenho dos esttldantes, da turma e da rede

de ensino.

36,33720UNPROVA BRÂSIL - LMO DúRIO DO PROFESSOR - 3e EDIÇÁo

59,3350UNPROVA BRASIL - LIVRO COORDENADOR - Lingua

Matemática - tiFl Anos lniciais - 3q Edi

Portugresa e

ã0.3B

50 59,33UNPROVA BRASIL - LTVRO COORDENADOR - LingLta

Mateináticâ - tilj2 Atlos ljinais - 3! tldi
Portu€{uesa e

26.757.60

2.966,50

2.966,50

2.263.906,33

LOTE II LIVRO PARA EDUCAçÂO INFANTIL

v.UnitIR$)Und QtdEspecificaçóesItem

324,00700Und

Liwos didáticos Para o aluno na Ed

família considerando suas

possibilidades e caPacidade;

a Liwo impresso, remessa anual, composto por textos literários' formas

e ilustraçôes adequados à faixa etária do aluno com a proposta de ampliar

o vocabulário dos

alunos e despertâr o interesse pelâ leitura;

O Agenda escolar Para os alunos;

O o material impresso deverá ser acondicionad

resistente e lavável, sendo uma bolsa/ maleta para

sendo:Para o aluno;
O Livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre' cuia

organização didático - metodológica eslá estruturada a partir dos cinco

campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos

pela Base Naiional Comum Curricular. Material em formato horizontal:

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo

impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e

destaque para o projeto gráflco adequado à faixa etária das crianças;

material
de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo;

e acabamento em espiral, com Picote;

a Livro impresso em papet cartão, remessa anual, impresso em cores'

composto io. pranchãs- qu" favorecem o trabalho manual' o fazer

artístico e o desenvolvimento da coordenação motora;

O Liwo da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em

papel cartão,com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela

ucação lnfantil (2 anos)

o em bolsa/ maleta
cada aluno.

40

324,00627Und
41

iivros didáticos para o aluno na EducaÉo lnfantil (3 anos)

sendo:Para o aluno

I
valor Total

tR$)

6773,2

6773,2

rF
iI
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a Livros didáticos, sendo 01(um) Para cada bimestre ou semestre, cu

organização didático-metodológica está estruturada a partir dos cinco

campos de experiências e dos seus direitos de aprendizagem propostos

pela Base Nacional Comum Curricular.Material em formato horizontal;

iapa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo

impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa eúria das crianças;

material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a

do miolo; e acabamento em espiral, com picote.

O Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em cores,

composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer

arrístico e o desenvolvimento da coordenação motora'

O Livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em

papel cartão, com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela

famÍlia considerando suas

possibilidades e capacidade.

O Liwo impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas

e ilustrações adequados à faixa eúria do aluno com a proposta de ampliar

o vocabulário dos

alunos e despertar o interesse pela leitura'
It Livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em

co."s,compoitopo. imagens frente e verso, destinado ao

desenvolvimento da imaginação, ampliação de repertório e cíação de

possibilidades pelos alunos.

tD Agenda escolar para os alunos

O O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta

resistente elavável, sendo uma bolsa/

la

maleta para cada aluno

324,00617
+2

iiwos didáticos para o aluno na
sendo:Para o aluno:
O Livros didáticos, sendo O1 (um) para cada bimestre ou semestre' cuia

organizaçáo didático-metodológica está estrutura da a partir dos cinco

campos de experiências e dos seus direitos de aPrendizagem propostos

pela Base Naiional Comum Curricular.Material em formato horizontal;

capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo

impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e

deitaque pa.à 
-o 

projàto gráfico adequado à faixa etária das

criançàs;material de apoio confeccionado em papel com gramatura

maior que a do miolo; e acabamento em espiral, com Picote'
a Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em cores'

composto pór pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer

artistico e o desenvolvimento da coordenação motora'

O Liwo da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em

papel cartão, com atividades que serão utilizadas pelos alunos e pela

família considerando suas

possibilidades e capacidade.

a Liwo impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas

e ilustrações adequados à faixa etária do aluno com a proposta de ampliar

o vocabulário dos alunos e despertar o interesse pela leitura

O Livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores,

composto por imagens frente e verso, destinâdo ao desenvolvimento da

imaginação, ampliação

de repertório e criação de possibilidades pelos alunos'

Éducação Infantil (4 anos)

O Agenda escolar para os alunos

67 73,2

t,n {F
I
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It O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/
resistente elavável,

sendo uma bolsa/maleta para cada aluno

maleta

32+,00Und 641

Liwos didáticos para o aluno na Educação Infantil (5 anos)

sendo:Para o aluno:
O Livros didáticos. sendo 01. (umJ para cada bimestre ou semestre, cuja

organização didático-metodológica está estruturada a partir dos cinco

campos de experiências e

dos seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum

Curricular.Material em formato horizontal; capa confeccionadaem papel

resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de

qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para o proieto
gráfico adequado à faixa etária das crianças;material de apoio

confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e
acabamento em espiral, com Picote.
O Livro impresso em papel cartão, remessa anual, impresso em cores,

composto por pranchas que favorecem o trabalho manual, o fazer

artístico e o

desenvolümento da coordenação motora.

tl Livro da família em formato espiral, remessa anual, acabamento em

papel cârtão,com atividades que serão uülizadas pelos alunos e pela

família considerando suas

possibilidades e capacidade.

O Livro impresso, remessa anual, composto por textos literários, formas

e ilustraçõesadequados à faixa etária do aluno com a proposta de ampliar
o vocabulário dos

alunos e despertar o interesse pela leitura.

O Livro impresso, remessa anual, em papel cartão, impresso em cores,

composto por imagens írente e verso, destinado ao desenvolvimento da

imâginaçâo, ampliação de repertório e criação de possibilidades pelos

alunos.

O Agenda escolar para os alunos.

O O material impresso deverá ser acondicionado em bolsa/maleta

resistente elavável, sendo uma bolsa/maleta para cada aluno

Valor total da proposta II

67 7 3,2

LOTE III-LIVRO PARA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS(E]A

v.UnitÍR$)Und QTDITEM ESPECIFICAÇÃO

800
137 ,67

Und

EJA - Alfabetização - Volume 1. Livro do aluno: Material di
consumÍvel, anual, interdisciplinar (Letramento e Alfabetização

Linguística e Matemáüca), organizado em volume único. Em formato 205

mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho, 2509
brochura, impresso em cores. Deve conter aüvidades diversas e

numerosas possibilidades de desenvolver as habilidades básicas - falar,

ouvir, ler e escrever -, O livro deve apresentar conteúdos de letramento
e alfabetização linguística e de alfabetização matemática organizados em

quatro unidades temáticas: ldentidadei O mundo do trabalho;
Manifestações culturais; ambiente e sociedade. Abordar os temas em

textos, imagens e atividades que buscam desenvolver a leitura, a

a escrita e os conhecimentos matemáticos.

dático

oralidade

4+

I II
v,TotalIR$)

110.136,00

rp
I

I

ll
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137,67
Und 80045

ErA - Anos Iniciais - Volume 2 (2s e 3s anosJ. Livro do aluno: Material
didático consumivel, anual, organizado em volttme único. tsnl formato
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 759 e capa eÍn Lâtninado Brilho,
2509, brochura, impresso em cores. Deve trabalhar os conteírdos de

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas (História e

Geogrâfia), Ciências e Arte em capítulos. Deve tmbalhar os eixos
temáticos, O entorno natural, social e cultural; A formação do território
brasileiro; Sociedade e meio amlriente.

7+4
1,37,67

Und46

ErA - Anos Iniciais - Volume 3 [4s e 5a ânos]. Livro do alunoi Mzrtelial

didático consumível, anual, organizado enr volurne único. Em lbmlato
205 mm x 275 mm, gramatura miolo 75g e capa em Laminado Brilho,
2509, brochura, impresso en cores. Deve trabalhar os conteírdos de

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Huntanas {História e

Geografia), Ciências e Afte em capítulos.Deve trabalhâr os eixos
temáticos, Direitos e deveres do cidâdão; Participação e sociedade;
Patrimônio Nacional.

Und 500
162,6747

EJA- ANOS FINAIS . 6' ÂNO. MATERIÂL DIDATICO CONSUMIVEL,

ÂNUÂl, MULTIDISCIPLTNAR ILíNGUA PORTUGUESA, MA]'EMÁ1'IC,\,

HISTÓRIA, GEOCRAFIA, CIÊNCIAS, ARTE E LíNGUA INGLÊS E

ESPANHOL, EM FORMATO 2O5MMX275MM, GRÁMATURA MIOLO 75G E

CAPA EM LAMINADO BRILHO,25OG, BROCHURA, IMPRESSO EM CORES.

OS CONTEÚDOS DEVEM ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E

ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PÊRPASSEM OS DIFERENTES

COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES,

SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÂO 11M UNID/.\DES DI]VEM SI]R

AGRUPADAS EM CAPÍTULOS DE MODO ORCÀNICO, EXPLORANDO UM

MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIÁLTEM COMO PRERROGATIVA QUE

O TRABALHO COM EIXOS PERMTTA AO ALUNO A COMPREENSÀO DE UM

DADO ASPECTO SOB O§ PONTOS DE VISTA DAS D IFE RE NTES ÁREAS DO

CURRíCULO ESCOLAR. EM VARIADOS MOMENTOS, DI]VE.SE BUSCAR

UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DOS TEMAS, VISANDO AO

CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂMICO E HISTÓRICO DA REALIDADE. OS

EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÃO: IDENTIDADE E PLTJRALIDADE;

ALII\4 EN1'AÇÃO

Und 500
162,6748

Z' NNO. IU{A SRIAL DIDÁTICO CONSUMÍVEL,

IPLINAR ILíNCUA PORTUGUESA, MATT]MATICA,

HISTÓRIA, GEOGRAFTA, CIÊNCIAS, ARIE E LíN6UA INGLÊS É

ESPANHOL. EM FORMATO 2O5MMX275MM, CRAMATURA MIOLO 75G E

CAPA EM LAMINADO BRILHO,25OG, BROCHU RA, lMPRESSO EM CORES.

OS CONTEI,]DOS ESTÃO ACRUPADOS POR DISCIPLINAS E ABORDADOS

POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PERPASSEM OS DIIIERENTES

COMPONENTES CURRICULARES, ORCANIZADOS POR I,,NIDADES,

SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO EM UNIDADES DEVEM SER

AGRUPADAS EM CAPíTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORÁNDO UM

MESMO 6IXO TEMÁTICO. O NTATERIAL DEVE TER COMO

PRERROGÀTIVA QUU O TRABALHO COM EIXOS PTRMITA AO ALUNO A

COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS

DIFERENTES ÁREAS DO CURRíCULO IISCOLAR. EM VARIADOS

MOMENTOS, DEVE-58 BUSCAR I,,MA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÂN4ICO E

HISTÓRICO DA REALIDADE, OS EIXOS TEMÁTtCOS ESPERADOS

SÃo:MoRADIA; SAÚDE E QUAI,IDADF] DE VIDA

EIA- ANOS FTNAIS

ANUAL, MULTIDISC

110.136,00

102.426,48

81.335,00

81.3 35,00
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49

50

Und 500
L62,67

E'A- ANOS FINAIS . 8" ANO. MÀTERIAL DIDATICO CONSUM

ANUAL, MULTIDISCIPLINÂR ILÍNGUA PORTUGUESA, MATTJMATICA,

HISTÓRIA, GEOCRAFIA, CIÊNCIÁS, ARTE E LÍNGUA INGLÊS E

ESPÁNHOL. IiM FORMATO 2OsMMX275MM, GRAMAI'URA MIOLO 75G E

CAPA EM LAMINADO BRILHO,25OG, BROCHURA, IMPR§SSO EM CORES,

OS CONTEÚDOS DEVERÂO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E

ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PIiRPASSEM OS DIFI'R[NTES
COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES,

SUBDIVIDIDAS [iM CAPITULOS. A DIVISÃO tlM UNIDADES Dt]V[iRÁ
AGRUPAR OS CAPÍTULOS DE MODO ORGÂNICO, EXPLORANDO UM

MESMO EIXO TEMÁTICO. O MATERIAL DEVE TER COMO

PRERROGATIVA QUE O TRABALHO COM EIXOS PERMITA AO ALI'NO A
COMPREENSÃO DE UM DADO ASPECTO SOB OS PONTOS DE VISTA DAS

DIFERENTES ÁREAS DO CURRíCULO ESCOLAR. EM VARIADOS

MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDAGEM INTERDlSCIPLINAR
DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMEN'IO GLOI]AL, DINÀMICO E

HISTÓRICO DA REALIDADE. OS SIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÀO: O

IVEL,

PAíSJ A SOCIEDADE BRASILEIRA

162,67
Und 500

sra- ar,tos Hxets - 9" ANo. MATERIAL DIDÁTICO CONSUMíVEL,

ANUAL, MULTIDISCIPLINAR (LíNGUA PORI'UGUESA, i\4ATüMÁ ICA,

HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS, ARTIi E LÍNGUA INGLÊS E
gSPANHOL. EM FORMATO 2OsMMX275MM. GRAMATURA MIOLO 75G E

CAPA EM LAMINADO BRILHO,25OC, BROCHURÁ, IMPROSSO EM CORES.

OS CONTEIJDOS DEVERÃO ESTAR AGRUPADOS POR DISCIPLINAS E

ABORDADOS POR EIXOS TEMÁTICOS QUE PTJRPASSEM OS DIÊTRtiNT'ES

COMPONENTES CURRICULARES, ORGANIZADOS POR UNIDADES,

SUBDIVIDIDAS EM CAPITULOS. A DIVISÃO I]M UNIDADES DEVERÁ

AGRUPAR OS CÂPíTULOS DT MODO ORGÁNICO, EXPLORÂNDO UM

MESMO EIXO TEMÁTICO. O MA'TERIAL DEVE TER COMO

PRERROGATIVA QUE O TRÁBALHO COM IIXOS PERMI'TA AO ALUNO Â
COMPREENSÀO DE UM DADO ASPECTO SOts OS PONTOS DE VISTA DAS

DIFEREN'TÍiS ÁRTAS OO CURRÍCULO DSCOLAR. EM VARIADOS

MOMENTOS, DEVE-SE BUSCAR UMA ABORDACEM INTERDISCI PLINAR

DOS TEMAS, VISANDO AO CONHECIMENTO GLOBAL, DINÀN,íICO E

HISTÓRICO DA REALIDADE. OS EIXOS TEMÁTICOS ESPERADOS SÂO:

DESENVOI,VIMTJN'I'O E SUS'I'IJNl'ABIt,I DAI)ETRABAI,HO;

40
151,00

Und51

ErA - Atfabetização - 1e ano - Manual do Educador. Livro deverá ser
destinado aos professores da Alfabeaizaçã.J/ 1q ano,o livro deve ser
adequado aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a

alfabetjzação de jovens e adLrltos e as contrilluiçÔes trazidas pelos

Parân]etros Curriculares Nacionais (PCN),bem conto aos subsídios

fornecidos pelas aniilises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade
textual e a intertextualidade relacionada a textos de diferentes tipos e

gêneros(verbais e não verbais ,literários ,informativos
,poéticos,publicitár'ios,hunlorÍsticos,contos,lendas, r0tici as,reportiigens)

Und 40
151,0052

ElÁ - Ânos tniciais - 2p e 3e ano - Manual do Educador. Livro devera
ser destinado aos professores da do 2q e 3q anos,o livro deve ser
adequado aos grandes debates no cenário btasileiro sobre a

alfaLtetização de jovens e adultos e as coutribuiçôes trazidas pelos

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),bem como aos subsídios
fornecidos pelas análises do MEC.Deve trabalhar com a diversidade
textuai e a intertextualidade relacionada a textos de diÍerentes tipos e

gêneros(verbais e não verbais, literlirios ,infortnativos ,poéticos ,

putrlicitários, humorísücos,contos,lendas,noticias,reportágens)

81.335,00

81.335,00

6.040,00

6.040,00
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55

151,00
Und 3B

EIA - Anos Iniciais - 4s e 5e ano - Manual do Educador.Livro deverá
ser destinado aos professores do 4q e 5q anos ,o livro deve está adequado
aos grandes debates no cenário brasileiro sobre a alÍàbetização de iovens
e adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN),bem como aos subsidios fornecidos pelas análises do

MEC.Deve trabalhar corn a diversidade textual e a intertextualidade
relacionada a textos de diferentes tipos e gênerosfverbais e nào verbais,
literários ,iníormativos,
poéticos,publicitiários,humorístlcos,contos,lendas,noticias,reportágg!!L

53

25
767,67Und54

S - 6'AO 9'ANO. LINGUA PORTUGUESA. MANUAL
DO IiDUCADOR-Livro deverá ser destinado aos protessores de Língua

Portuguesa. A obra deve estar pautada nos documentos oficiais que

orientam a pratica docente: os Parâmetros Curriculares Naciouais e a

sta Curricular dos anos tinais do Ensino Fundamental.Propo

EJA. ANOS FINAI

767 ,67Und

EIA- ANOS FINAIS - 6" AO 9' ANO . MATEMATICA. MÂNUAL DO

EDUCADOR. Livro deverá ser desrinado aos professores de Màtemática.

A obra deve estar pautadâ nos documentos oÍicjais que orientanl a

pratica docente: os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta

Curricular dos anos finais do Ensino Fundamental.

Und
25

167,67

EJA- ANOS FTNATS - 6'AO 9" ANO - HIST
EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de tlistória. A

otlra deve está pautada nos documentos oficiajs que orientân1 a pratica

docente: Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular
dos anos finais do Ensino Fundamental

óRrA - MANUAL Do

56

25
1,67 ,67Und

EIA- ANOS FTNAIS - 6" AO 9" ANO - G0OGRAFIA - MANUAL DO

EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos professores de Geografia. A

obra deve está pautada nos documentos oíiciais que orientam a prâtica

docente: Os Parâtnetros CurÍiculares Nacionais e a Proposta Curricular
dos ânos finais do Ensino Fundamental

57

167,67Und
255B

EIA- ANOS flNAIS - 6'AO 9" ANO - CIENCÍAS - MAN

EDUCADOR. l,ivro dever'á ser destinado aos proíessores de Ciências A

obra deve está pautada nos documentos oficiais que orientanl â pratica

docente: Os PaÍâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Cut licular
dos anos finais do Ensino Fundâmental

UAL DO

167,67Und
2559

E'A- ANOS FINAIS . 6' AO 9'ANO. ARTE. MANUAL DO EDUCÁD

Livro deverá ser destinado aos professores de Artes. obra deve está

pautada nos documentos oficiâis que orientam a pratica docenter Os

Parâmetros Curriculares Nacionais e a Proposta Curricular dos anos

OR

finâis do Ensino Fundamental

167,67Und

EIA- ANOS FINAIS - 6'AO 9" ANO - INGL

EDUCADOR. Livro deverá ser destinado aos prolessores de lnglês e

[spanhol. A obra deve est?i pautada nos docun]entos oficiais que

orientam a pratica docente: Os Parâmetros Cur culares Nacionais e a

urricular dos anos finais do Ensino Fundamental

S I ESPANHOL . MANTJAL DO

Pro stâ C

5.738,00

+.197,75

4.791,75

+,L91,75

4.191,75

+.191,75

60

4.L91,75

4.191,75

695.19A,73

LOTE IV: VALORES NA ESCOLA

v.unit(R$)Und QtdEspeciÍicaçõesITEM

II I
v.Total(R$)

25
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88.67 6,03

93.680,90

101.894,02

98.942,43

101.380,70

724.223,44

'-1

12a3369',|Und

Livro sobre Valores na Escola"Livro
Fundamental, que proporcionâm t'eÍlexôes sobre diversas áreas do

conhecimento. ó respeitÀ; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a

amizade; a ética; a cidadania; a etnia; â prevenção às drogas e uma ampla

discussào sobre juventucle e sexualidade são tenras propostos na coleção

O debate sobre ássas temáticas é essencial pat'a o espaço escolar nos dias

atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido. com capa papel triplex 250 gr' Com

do Aluno 2o ano do Ensino

âcabamento lomb!lda adrada e miolo el oÍI set de 90

67

1,28,33730Und

Livro sobre Valores na Escola-Livro

Fundamental, que proporcionam reflexôes sobre divelsas áreas do

conhecimento. ô respeità; a diversidade; a solidariedade; ahumildade;a

amizade; a ética; a ciàadania; a ettriai a prevençâo às clrogas e uma ampla

discussão sobre iuventude e sexualidade são telnas plopostos na coleÇão'

0 debate sobre ássas temáticas é essencial para o espaço escolâr nos dias

atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa papel triplex 250 gr' Com

do Aluno 3'ano do linsino

I off set de 90 n1acabamento lombacla uadrada e mi0lo a

128,33794Und

e;

naçii

noa,|I]LI o add oa L IOcoESnasobrevroLi
oda aISAe sdexi1 §fefc o an n')ro pp
i]h it) il(l dcaed d afs0 a(lSr cladd Cel ot-co shn Ilecl 11ec0 p
au âi]](tASf pi1 fogailtne til11d da nil i;l pe ca ciIlla z d

o e o.J(]5 I'I cS fo oC oã e ln çuacx addne dtU ee p p0S lr c LId aS LI sã
on (1 a So o5C rlasn lac aras se çtes tinta ca pl)so eTC sil pd{) bae trl
I]P 2L 05tri P\tnco aC poC o dn o p pa pe2x c1 lltaan] lrn 2o IJc au S 1'
0(lseoff d ead Út ofauadban1 dah;ta e111n toC nt C

63

72a33771Unde;
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128,33790Unde;
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128,33964Und

on7 iln douodfolaço LEsnav il eol' SL vro
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128,33821,Und

Li
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Valores
sobreFundantental,que

Escola-Livro

cm, Cololido, con caPa PaPel

sobre

sobre
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726 128,33Und6B

Liwo sobre Valores na Escola-Livro do

Fundamental,que proporcionam reflexões sobre diversas áreas do

conhecimento. O respeito; a diversidade; a solidariedade; a humildade; a

amizade; a ética; a cidadania; a etnia; a prevenção às drogas e uma ampla

discussão sobre juventude e sexualidade são temas propostos na coleção'

O debate sobre essas temáticas é essencial para o espaço escolar nos dias

atuais.Tamanho 28 X 21 cm, Colorido, com capa papel triplex PAPEL 250

Aluno do 9' ano

Com acabamento lombada uadrada e miolo a el off set de 90

-I

93.167,58

807.32+,03

LOTE V:LIVROS PARADIDÁTICOS

v.Unit(R$)Und QtdEspecificaçóes

178,33150KITColeção de Liwos Paradidáticos para os alunos do ensino infantil69

Recurso
Financeiro

Dotação
Orçamentária

ITEM
v.Total(R$)

26.7 49,54

Recurso Próprios e Federal

7.892 /2013 e alteÍações.

brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças'

Com a inclusão das crianças de 6 anos no Ensino Funda mental e a entradâ de crianças na Educação

Infantil cada vez mais cedo, é importante ressaltar o papel da criança como protagonista da construção do

ENSINO INFANTIL
A evolução da legislação em torno da Educação Iníantil' sobretudo no que diz respeito às Diretrizes

curricularesNacionaisparaaEducaçãotnfantileàBaseNacionalcomumCurricular,trazàluzaconsagração
desse segmento como pârte esserrcial do ensino básico brasileiro Consequentemente' se intensifica a

necessidadedaofertadepropostâspedagógicasqueprivilegiemainfânciaesuasespecificidades,umavezque
acriançaétidacomoSujeitohistóricoededireitosque,nasinterações,relaçõesepráticascotidianasque
vivencia,constróisuaidentidadepessoalecoletiva,brinca,imagina,fantasia,deseja,aprende,observa'
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade' produzindo cultural'

Os documentos oficiais para a Educação tnfantil ressaltam a valorização de propostas que levem em

conta elementos como o respeito à forma própria de a criança ver o mundo; a possibilidade de a criança

expressar-se por meio de muitas lingu'g"n', toto fot*' de dar visibilidade ao seu pensamento; o estímulo

àcriaçãoeàimaginação;temaseassunto"tu"i''qu""*ptessemligaçãocomacultura;oequilíbrioentrea
iniciativa da criança e o trabalho dirigido no momento de planejar e desenvolver as atividades; e a

organização do tempo e do espaço como componentes curriculares importantes'

De acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação lnfantil propostas pelo Ministério da

Educação [MEC), um dos principais objeüvos da proposta pedagó8ica nessa etâpa escolar é garantir à criança

acesso a processos de apropriação, renovação e ârticulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes

linguagens, assim como o direito à pto'"çao, à saúde' à liberdade' à confiança' ao respeito' à dignidade' à

Dotação Orçamentária;
Na Licitação Para regisro de preço não é necessário indicar dotação orçamenlária' que somente será cxigid

para a formalização do contrato ou-ouro instrumento hábil' conforme o ArL 7e' §2p do Decreto Federal r

lusüficativa

conhecimento. Destacando-se o brincar, direito que deve se estender Pa ra além do ambiente doméstico e ser

üli
t I
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incentivado na escola. Deste modo, a criança aprende a se expressar de diferentes formas, a considerar a

atuação do outro nas mais variadas situações e a lidar com conflitos, além de conhecer melhor seus próprios

interesses, aplicar conhecimentos de diferentes áreas e desenvolver habilidades específicas para as

brincadeiras,
Pelo exposto, a Prefeitura de São Bernardo/MA considera os aspectos fundamentais para o

favorecimento de uma Educação Infanül de qualidade, por meio de um conjunto de componentes didáticos

que visam à formaçâo integral da criança, em seu aspecto pessoal, social e cultural por meio de eixos de

aprendizagem; da valorização da ludicidade de jogos e brincadeiras na aprendizagem; do despertar para

questôes ambientais relevantes; e da criação de subsídios para o incentivo à participação das famílias na

Educação lnfantil.
O material a seradquirido deverá ter como base em eixos de aprendizagem, que direcionam a atençâo

para aspectos particulares das atividades propostas, Os livros deverão ser organizados em unidades

temáticas que integram os seguintes eixos de aprendizagem, como Iinguagem e comunicação, relaçôes

matemáticas, exploração e conhecimento de mundo, Inctusão da arte no cotidiano das crianças na escola,

estímulo ao convívio com diferentes pessoas.

ENSINO FUNDAMENTAL
Para que os estudantes se tornem cidadãos críticos e participaüvos, é necessário mais do que

conhecimento específico das disciplinas que compõem o currículo escolar. É preciso que a escolâ propicie a

eles a aquisição de habilidades e competências fundamentais para a plena participação na sociedade

contemporânea, tanto no mundo do trabatho como nas relaçôes sociais e políticas e na cultura. Dentre as

habilidades necessárias para as situações da vida cotidiana, destâcam-se a leitura e a matemática,

consideradas na associação entre conteúdos curriculares e operações mentais. Trata-se de um objetivo da

formação básica do cidadão, destacado no ârtigo 32q. da Lei n.e 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases para

a Educação Nacional [LDB], segundo o qual a escola se compromete a atingir com o grupo de alunos "o

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura' da

escrita e do cálculo". A avaliação do rendimento escolar também eslá plevista na LDB, artigo 9q, lnciso VI,

que dita ser de incumbência da união "assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no

ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objeüvando a definição

de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino".

Sancionadoem200T,oDecretoÍ|.609+/2007dispõedaimplementaçãodoPlanodeMetas
Compromisso Todos pela Educação pela União em colaboração com estados e municípios' de modo

impulsionar a mobilização social em prol da melhoria da qualidade da educação básica. A partir desse marco,

se institui o atuâl sistema de avaliação brasileiro:

Árt. 3s. A qualidade da educaçâo básica será aferida,

obletivamente, com base no IDEB, calculado e divulgado

periodicamente pelo INEP, â partir dos dados sobre rendimento

escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constântes

do censo escolar e do sistema de Avaliação da Educação Básica -

SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica '
ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova

Brasil).

1

osistemadeAvaliaçãodaEducaçãoBásica(Saeb)temoobjetivodeavaliaraqualidadedoensino
oferecido pelo sistema educacional de ensino brasileiro, baseado no desempenho dos alunos em testes

padronizadosequestionáriossocioeconômicos.osaebécompostoporavaliaçõesnacionâisemlargaescala
destinadas aos alunos do 2q, 5e e 9q anos do Ensino Fundamental, e seus resultados, acrescidos das taxas de

avâliação e fluxo escolar, comPo ndo o índice de Desenvolümento da Educação Básica (ldeb) de cada

rF
t
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município, Os indicadores de fluxo e qualidade ajudam a sinalizar se as crianças e os jovens que frequentam

a escola estão efetivamente aprendendo e se avançam pelas etapas de escolarização de forma adequada.

Além disso, permitem aos gestores detectar fragrlidades do sistema e planejar estratégias de ensino para

melhorar a aprendizagem dos estudantes.

0 Ideb vem apresentando progressos importantes, mas, em muitos casos, insuficientes para que

se atinjam as metas estabelecidas na Lei n. 13.005/2014 - que aprova o Plano Nacional da Educação IPNE).

Portanto, é fundamental acompanhar o ritmo de evolução do índice e a distância para os patamares a serem

alcançâdos até 2021.

O Ideb é a referência utilizada para monitorar a meta 7 do PNE: "Fomentar a qualidade da

Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de

modo a atingir, em 2021, as seguintes médias nacionais para o ldeb:6,0 nos Anos Iniciais do Ensino

Fundamental; 5,5 nos Anos Finais do Ensino Fundamental; 5,2 no Ensino Médio." e um parâmetro

importante para se avaliar a qualidade da educação brasileira.

Considerando, ainda, que a fluência e compreensão leitora e as habilidades matemáticas são

grandes desafios da educação no Brasil, além das avaliações do Saeb, avaliações educacionais internacionais,

como o programa lnternacional de Avaliação dos Alunos (Pisa), mostram que muitos alunos chegam ao final

do ensino fundamental com níveis extremamente baixos de proficiência em língua portuguesa e matemática.

0s niveis de proficiência dos estudantes brasileiros em matemática e em leitura no último Pisa - avaliação

trienal aplicada em 70 países, a estudantes de 15 anos - demonstram que mais de 70% dos alunos brasileiros

estão abaixo da linha básica da proficiência em matemática. Em leitura, cerca de metade dos estudantes do

país, 51.70, ainda não alcançaram o nÍvel 2 de proficiência, o qual se define como o mÍnimo adequado.

Considerando o cenário da educação brasileira, bem como as necessidades educacionais da Rede Municipal d

Ensino de São Bernardo, faz-se necessária a aquisição de materiais de apoio didático e projeto de intervençã

com o objetivo de auxiliar a escola na sistematização de açôes educacionais voltadas ao enfrentamento dâ

questões vinculadas à leitura e resolução de problemas. Entendendo as necessidades educacionais e desafic

postos a partir das avaliações externas, sejam elas nacionais, estaduais e municipais, busca-se um projeto qu

trate de io.ma especÍficá as habilidades de Língua Portuguesa - com foco na compressão leitora - e d

Matemática - direiionadas à resolução de problemas, pautado nas matrizes de referência do Saeb, propostâ

lo lN EP MEC.

1. Juntamente com o material impresso que será adquirido, a Contratâda deverá fornecer simulados

(impresso e digital) para serem aplicados bimestralmente na rede municipal de ensino;

Z. A Contratada deverá disponibilizar ferramenta via web (plataforma), através de link, para toda rede de

ensino do município [contratante), para preenchimento dos professores e envio dos resultados dos

simulados, bem como posterior tabulação dos resultados dos simulados;

3. A empresa licitante deverá oferecer opções para o preenchimento das informações/resultados dos

simulados na plataforma nas seguintes condiçõesr (a) Os professores poderão efetuar o preenchimento

manual das respostas dos alunos na plataforma (item acimaJ, (b) Deverá ser oferecido a condição de

preenchimento via leitura de QR-code (código deverá estar disponÍvel no cartão resposta dos alunosJ e (c)

A possibilidade do próprio aluno executar as atividades online em qualquer dispositivo (smartfone, tablet

ou computador) com envio automático das respostas.

4. Deverá ser oferecido como parte integrante do proieto uma avaliação diagnóstica para todos os alunos da

rede que utilizarem o projeto, com o objetivo de mapeamento da condição atual dos alunos. Esta avaliação

servirá como baSe para a construção do plano de ação para o desenvolvimento das atividades com o material'

5. A correção da avaliação diagnóstica é de responsabilidade da contratada, devendo ainda, após a conclusào

da correção, enviar para o gestor da rede municipal um relatório detalhando os resultados e providenciar

uma reunião com a equipe gestora para a apresentação dos resultados'

6. Deverão ser realizadas formações presenciais por professor/pedagogo especialista, com carga horária

mínima de 3 horas, de modo que o planejamento obedeça as seguintes diretrizes: - Apresentação e

implantaçâo do projeto e material didático, por segmento de ensino e componente curricular, princípios

educativos e pedagógicos; - AcomPanhamento junto à equipe Pedagó gica do município, identificando as

üÊ
t
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necessidades e definindo ações após resultado dos Simulados, com o ob,etivo de assessorá{os na execução

e planejamento durante o processo.

7. A contratada deverá obrigatoriamente oferecer todos os materiais impressos (aluno) tâmbém no formâto

digital, sendo possível o acesso através de Smartfone, Tablet e Computador.

8. A contratada deverá obrigatoriamente oferecer todos os materiais (professor) também no formato digital

com as devidas orientações pedagógicas para a melhor utilização e encaminhamento de cada atividade.

Deverão estar disponíveis para acesso através de Smartfone, Tablet e Computador.

9. A contratada deverá oferecer jogos como recurso pedagógico, disponíveis para acesso do aluno de 1'ao
5" ano, em formato digital para acesso via smartfone, tablet e computador, como apoio e complemento as

atividades do material didático impresso. Os jogos deverão estarligados às atividades realizadas no material

didático.
10. Deverão ser disponibilizadas videoaulâs com conteúdo das atividades do material impresso para uso dos

alunos. As videoaulas deverão ser gravadas por profissionais especialistas e serem disponibilizadas para uso

em smartfone, tablet e computador.

11. Em atendimento as crianças com necessidades especiais, as videoaulas deverão ser acompanhadas de

tradução em LIBRAS [Língua Brasileira de Sinais) para todos os conteúdos apresentados pelo professor.

12. Deverão ser disponibilizadas para os professores videoaulas com orientações pedagógicas para o

desenvolvimento do conteúdo das atividades do material impresso. As videoaulas deverão ser gravadas por

profissionais especialistas e serem disponibilizadas para uso em Smartfone, tablet e computador.

13. Deverá ser disponibilizado material impresso especifico para a equipe de coordenadores da rede

municipal, Com orientáções sobre o processo de gestão escolar, processo de avaliaçâo, acompanhamento de

resultados, criação de plano de ação baseado nos resultados dos simulados e informaçôes sobre o conteúdo

do material dos alunos e professores.

14. Deverão ser oferecidas aos professores atividades complementares para uso com os alunos após a

devolutiva dos resultados dos simulados. Essas atividades complementares têm como objetivo o reforço, a

retomada ou a ampliação de habilidades trabalhadas e que possam apresentar alguma defasagem,

15. Deverá ser disponibilizado pela contratante uma plataforma com acesso restrito aos professores,

coordenadores e gestores da rede municipal com conteúdos como: (a) calendário para acompanhamento

das datas dos simulados; (bl arquivos em PDF das avaliações; (c) acompanhamento dos resultados por

escola e da rede; (d) Acompanhamento da média de acertos por habilidade; (eJ Acompanhamento dos

resultados da rede ao longo ano letivo.

l6.Oacessoaplatafo rma deverá ser via senha de acesso previamente disponibilizado pela contratante

1. A empresa licitante com menor preço de cada item deverá apresentar, na secretaria Municipal de Educaçãr

as amostras fisicas de todos os livros [aluno e professor), do guia do professor de todas as disciplinas e série

solicitadas e do material de coordenação descritos em edital, bem como deverá apresentar propostâ d

atendimento pedagógico, cópia dos relatórios referente ao resultado da avaliação diagnóstica e endereço,logi

e acesso a todos os conteúdos digitais [livros aluno e professor, plataforma, jogos, avaliações e simulados) eI

até 05 (cinco) dias úteis após a licitação da data de abertura das propostas'

2. Os itens descritos acima deverão ser entregues devidamente identificadas com o nome dâ licitante, o númer

do item e a referência à licitação;

3, As amostras do material impresso, bem como os demais documentos solicitados, serão confrontadas ê

especificações expressas no Termo de Referência, por Comissão composta pelo Secretário Municipal d

Educação, Cultura e Turismo que emitirá um documento de aprovação ou reprovação do material'

4. No caso de reprovação da amostra apresentada, será convocada a empresa classificada em segundo luga

para apresentação de sua amostra;

5. A nâo apresentação da amostra ou a sua reprovação pelo setor competente implicará a desclassificação d

licitante do certame;
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o

6, As amostras ficarão sob a Suarda do Secretário Municipa I de Educaçãoaté a homologação do certame pel

autoridade competente.

7. Após encaminhamento para a homologação do certame pela autoridade competente, a Pregoeira noüficar

os licitantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem no mesmo local da entrega das amostra

para retirarem das mesmas e aquelas que não forem retiradas neste prazo serão destinadas ao Fundo Municip;

de Educação.

8. A entre de amostras nâo com utará no uantitativo total da retensa a uisi o

A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(doze) meses

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimelto.
erazoil5 (quinze) dias úteis após a ordem de Fornecimento. Prazo irrevogável. O Descumprimento está sujeit

as san es administrativas e enalidades contidas ro item 14,do Edital

Por lote
Sede da Prefeitura Munici I de São Bernardo Ma.

Setor de Compras e Contratâções da Prefeitura Municipal

Secretário MuniciPal
Francisco das Chagas Carvalho

$
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EDITAL DE LICITAÇÃO
pnscÃo rr,stnÔI\ltco sRP Ne 054/2021

ANEXO II

Ilma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA

Rei: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nn054/2021

Prezados Senhores,

por intermédio de seu represen
CNPI nq sediada em

tante legal Sr(al

portador[a) da Carteira de tdentidade nq -- e do CPF nq . requer a Vossa Senhoria o

arquivamento do Presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n" 123, de 74/12/2006 Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

[.....J,.--- de -------..... de 2021

[nome, cargo e assinatura do representante legal da proponente'
' 

em pape-l ümbrado da empresa, devidamente identificado)

[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima]'
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EDITAL DE LICITÂÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 5RP N9 054/2021

ANEXO III

llma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ne 054/2021

Prezados Senhores,

(.....), ..-- de -----. .... de 202t-

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,- 
"rn 

prpãl ti.b."do da empresa, devidamente identificado)

0 abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa

emoresal.CNP|ne.DECLARA,sot]aspenasdaLei,nostermosdo§29,doarl32,daLei
niã66ú93 qu" rté est data, não-o.orreu nenhum fato superveniente que seia impeditivo de sua habilitâçâo

na licitação em epígrafe.

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
ESTADo Do MAR{NHÀo

nRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N'862 - cENTRo - sÂo Bf,RNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/000'l-88

EDITAL DE LICITAÇÂO
PREGÃo ELETRÔNICo sRP Ns 054/2021

ANEXO IV

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Relr PREGÃO ELETRÔNICO SRP Na054/2021

Prezados Senhores,

nome da empresa) cNPI

completo) . por intermédio de seu representante lega
DECLARA, que tem pleno conhecimento do

Carteira de Identidade np 

-- 
e do CPF ne

referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informaçôes necessárias, os quais

possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital

conforme arL 24 do Decreto 10024/19 ou participarem doP resente certame, Declara por fim, que aceita e se

submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer

ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente

ns sediada em _(endereço
I Sr(aJ 

- 

Portador(a) da

[.....),.--.de ------.... de 202L

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente'- 
em p"pãl timb.rdo da empresa, devidamente identificado)

EDTTÂTI

[Observação: em caso âfirmativo, assinalar a ressalva acima]'
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nutet on uclraçÃo
PREGÃo ELETRÔNlco sRP Ne 054/2021

ANEXO V

Prezados Senhores,

por intermédio de seu rePresen
e do CPF na

CNPI ne sediada em

tante legal Sr[a)
DECLARA, Para fins doportador[a) da Carteira de Identidade nq

disposto no inciso V do art.27 da Lei no I .666, de 2l de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de 1B (deztreze) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não emprega menor de 16 (dezesseisJ anos.

Ressalva, e"mprega menor, a partir de 14 (quatorzel anos, na condição de aprendiz [ )'

(....J, --- de ------..... de 20zt

(nome, cargo, e assinatura do representânte legal da proponente'
' 

"- 
prpãl ti-b.rdo da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)'

í

tlma. Sra.
Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ns054/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADo Do MAR{NHÀo

pRÂÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N" 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ns 054/2021

ANEXO VI

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNlC0 sRP Ne054/2021

Prezados Senhores,

por intermédio de seu rePres

de ldenüdade ne _- e do CPF

CNPI na sediada em

entante legal Sr(a)
no+ DECLARA, cumprir os

portador(a) da Carteira
requisitos de habilit2ção
do decreto L0.024 12019.

e que as declarações informadas sâo verídicas, conforme paÉgrafos 4" e 5" do art' 26

(Observaçâo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

I ar_i )

......................( ),. de........... . de 2021'

r,"-",.;;;;; ;;;i**;;; ô;;;;;;;;" ü;ü; ;;;p"*'",' 
". 

p"pá ti-b.rdo da empresa, devidamente identificado)
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EDITAL DE LICITAÇAO

ÂNEXO Vll

VALIDADE:12(doze)mesesGontadosapartirdadatadesrrapublicaÇãonoDiáriooficialdaUniãoou
do Estâdo do Maranhão ou do município de sÃo BERNARDo/MA/MÁ

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo/MA' Estado do Maranhão' com sede

administrativa, na Prefeitura Municipal,

inscrita no CNPI sob o ne. . representado neste ato pelo gestor responsável 

-

RESOLVE, registraros preços da empresa inscrita no CNPJ sob o ne. . com

- 

cidade representada pelo

Iocalizada na

sede na CEP|

.nasouantidades estimadas na seção quako desta Ata de Registro de Preços, de

acordo com a classificação Por elas alcançada por item, atendendo as condições previstâs no instrumento

convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as parte s às normas constantes da

Lei na. 8.666/93, Lei nq. 10 520/ 2002, Decreto ne 70.024/19, Lei Complementar ne. 123/2006 e suas

alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

L.1 - A presente licitação tem por obieto o Registro de Preço para futura fornecimento de livros didáticos para

educação infantil, fundamental I "-ii " 
Én, 

-p"t' 
't"nd"i "' 

necessidades da Prefeitura Municipal de são

á".."iá"lftm, -"forme condições e especifiiações constantes nesta Ata' no Edital e seus anexos'

1.1.1-EsteinstrumentonãoobrigaaosÓnGÀoSEENTIDADESafirmaremcontrataçõesnasquantidades
estimadas, podendo ocorrer ricitaç'oes especincas- para.aq-uisiçâo do[s), obedecidas_ a iegistação pertinente,

sendo assegurada ao a"tentor ao tágistro à preterência de iornecimento' em igualdade de condições'

2.1 - A Ata de Registro de preços, durante sua vigência, poderá ser.utilizada por qualquer órgão ou entidade

da Administração inclusive autarquias federais, eitaduais ou municipais de óigãos públicos, estatais ou ainda

de regime próprio que.ã" t",h"';;;il;;ão-ão tu*"-" licitat6rio mediante previa consulta ao órgão

gerenciador.

2.2 - Os órgàos e entidades que náo participaram do registro de preços' quando deseiarem fazer uso da Ata de

Registro de Preços, deverão manitestar seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Ata' para que este indique

os possíveis fornecedores e respect-ú pt"ço' 
" '"t"t 

ptuticadós' obedecida a ordem de classificação



)q§, g
El.

PREFf,ITURA MUNICIPÀL DE SÃO BERNÁRDO
ESTADO DO MARÁNHÃO

PRÂÇA BERNÀRDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/000I-88

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estâbelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitaüvos registrados
em Atâ, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contrataçôes adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 500/o

(cinquenta por cento] dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgâos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento dâs exigências da legislação vigente

3.1 - O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA .

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (dozel meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do
Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

4.1 - 0 preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

EMPRESA DESCRIÇÃO DO
ITEM

MARCA UND QUANT VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de

compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA.

6.1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das

condições estabelecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam

a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que

verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 - promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser

alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste editâl
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e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui
estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta

bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a Iegislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus

decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,

pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais úgentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata'

g.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestâda pela Secretaria

responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de

acordo com o especiflcado no Anexo I e sua proposta de preço

g.3 - caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,

para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado

após a reapresentaçâo das notas fiscais em faturas.

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,

nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7,L - convocar a licitante vencedora para a retirada da ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contrâtada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados

relaüvamente ao objeto deste Edital;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquel irregularidade constatada durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidaçào e

qualquer obrilação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização

monetária;

7.6 - Não havera, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 - FiscalizaÍ a execução das obrigaçôes assumidas pelo contratado'
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8.5 - O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem

como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de

responsabilidades do Contratado.

9.1 - Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

reüsão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado

9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendà-se a difirença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele

vigente no mercado à época do registro;

9.3 - Câso o preço registrado seja superiorà média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,

mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos

termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo

rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociaçâo'

9.5 - Será considerado compaüveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à

média daqueles apurados pela Prefeitura.

10-1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administraüva da Nota de Empenho decorrente deste Registro

dá eieços, nas hlpóteses preüstas nos incisos I a Xll, XVII e Xvtll do arl 78 da LeiS'666193;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste

registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e iustificadas;

0 descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 - ocoffendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual

será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10,3 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por

publicação no Jornal o"ficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última

publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrâdos poderá não ser aceita pela

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital'

1O.S - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao

fornecimento do item.

#ri

i
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L0.6 - Caso a prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua execução e/ou sustâr o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será canceladâ automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

q§,

1]..1_ospreçosapresentadosnapropostadevemincluirtodososcustosedespesas,taiscomoIcustosdiretos
e indiretos, tributos incidentes, taxa áe administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços'

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada

a multas, consoante o caput e §§ do art. g6 da L;i g.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na

forma seguinte:

a) atraso até 05 (cincoJ dias, multá de 020lo [dois por cento);

bJapartirdo6e(sexto)atéolimitedolos(décimo)dia,multade.04olo(quatroporcento)'caracterizando-se

" 
íne"".ução totai da obrigação a partir do 114 [décimo primeiro) dia de atraso'

12.2-SemprejuízodassançõescominadasnoartBT,llllelV,claLeiB666/93'pelainexecuçãototalouparcial
ãà oUleto 

"à1uâi.aao, 
o Município de SÃO BERNARDO/MA, através da Secretaria Municipal de Administração

pãJü, g".urtia" , prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 100/o [dez por cento) sobre o valor

adjudicado;

12.3 - Se a âdjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar

,itu"çao."grtá. no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa' sujeitar-se-á as seguintes

penalidades:

12.3.1. Multâ de até 100/0 (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3'2.SuspensãotemporáriadeparticipardelicitáçõeseimpedimentodecontratarcomoMunicípiodesÃo
BERNARDO/MA, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal'

12.4-Alicitante,adjudicatáriaoucontratadaquedeixardeentregarouapresentardocumentaçàofalsaexigida
para o certâme, ens"j^. o .utu.a".ãiiàã e*Éc'çao de s"u oujeio' não mantiver a proposta' falhar ou íraudar

naexecuçãodocontrato,comportarsedemodoinidôneooucometerfraudefiscal,garantidapréviaeampla
defesa, ficará impedida de ticitar e contratâr com o Município pelo prazo de até cinco anos e' se for o caso' o

Município de SÃO BERNARDO/MA solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado

;;;'ig"ã;;;í"dr,;em prejuízã da ação penal correspondente na forma da lei;

l2.5.Amultaeventualmenteimpostaàcontratâdaseráautomaticamentedescontadadafaturaaquefizer
irr,ã*à..iã" à" iuros moratórios ãá-iozo tut po' t"ntol all!s,-!1so a contratâda não tenha nenhum valor a

receber deste órgão da prereitura üinicipã-aãsao nrnnenDo/MA, ser-the-á concedido o prazo de 05 (cincol

dias uteis, contados ae ,u" lntimaiáo, pàt'u 
"f"t'"t 

o p"g"*ento da multa' Após esse prazo' não sendo efetuado

o pagamento, seus dados r"rão 
"n.tminh'dos 

ao óigão competente para que seja inscrita na diüda anva do

ú'rr'i.úo, páA""ao, ainda a Prefeitura proceder à cobrança iudicial da multa;
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12,6 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudica!ária da reparação dos eventuais danos, perdas
ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de SÀO BERNARDO/MA.

12.7 - Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos
que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que
sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Aüva e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 - Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisâo ou nesse prazo encaminhá-la deüdamente
informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo,

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente
prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais
serão elencadas em momento oportuno:

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo
aditivo a presente Atâ de Registro de Preços.

tl - vinculam-se a esta Atâ para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico

ISRP nq.054/2021 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

financeira, sem previa e expressa âutorização da Prefeitura.

16.1 - As partes contratantes elegem o Foro dâ comarca de sÃo BERNARD0/MA, Estado do Maranhão, como

competente para dirimir quaisquer questôes oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que

não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outÍo, por mais privilegiado que

seja.

16.2 - e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para

um só efeito tegal, ficando uma via arquivada da sede da coNTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei8.666/93.

SÂO BERNARDO/MA - MA, 

- 

dE 

- 

dE 2021
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EDITAL DE LICITAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Ns 054/2021

ANEXO VIII

CONTRATO pE SRp ye J2027.

cláusulas a seguir exPressas

CONTRÀTO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI

CELEBRAM A PREFETTURA MUNICIPAL DE SÀO

BERNARDO/MA, ESTADO DO MARANHÃO E A

EMPRESA (...).

por este instrumento particular, a PRE FETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, situada à

.........................., SÃO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNPI sob o na " " , neste ato representada pelo

prefeitomunicipal,Sr...............'.........................,portadordoCéduladeldentidadene "" """ "'edoCPFnq

-........................, a ieguir denominada CONTRATANTE, e a empresa situada na

inscrita no CNPI iob o nq ',............,............, neste ato representada pelo " "" "" " --' Sr' """""" - "'

fo.t"ào. a, Céáula de ldentidade na ......................-- " 
ao cpf ne "" "- "-' a seguir denominada

bONtnAleOa, 
".ordam 

e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei ne 10 520/02' Decreto n0

1,0.024 /lg e subsidiariamente, no que cáuber, as disposições da Lei ne 8'666193' assim como pelas

Chíusula Primeira - DO OBIETO:

1.1. Registro de Preço para futuras fornecimento de livros didáticos para educação infantil, fundamental I

e Ii-e ElA,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA'

Chiusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitaçâo na modalidade Pregão Eletrônico SRP nq 054/2027 e

rege-se pelas disposições expressas na-Lei ne 10520/02, De $eto ne 10'O24 /19 e subsidiariamente' no.que

.o"ub"r, às dispoilçOes da t ei nn 8.660/93 e suas alteiaçôes posteriores e pelos preceitos de direito público'

A propostâ de preços apresentada passa a integrar este contrato'

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do obieto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 

-
(...), conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UN QTDE V,UNIT V TOTAL
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01

02

03

04

(Tabela llustrativa)

cláusulo Quarta - DOS RÊcURsos FINANCEIROS:
4.1.4s despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos especÍficos consignados

no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotaçõeS que por ventura se fizerem

necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAçÂO:
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será

exigida para á formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art.7q, §2e do Decreto

F ederal n' 7 .892 /20 1 3 e al te ra çõ es.

CIáUSUIO SEXTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo

de Refeiência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que

caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A contratada obriga-se a substituir os

produtàs que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis'

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta'

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das

09:O0h (treze horas) às 12:00h (doze horas).

Aáusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de

qu" 
" "."presa 

.ontratada está em dia com as obrigações perante o sistema de seguridade social, mediante

árp."r"nt ção d", Certidôes Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta)

diai, contaáos da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor

.àip","nt". S"É uerifiáda também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da

Certidão Conjuntâ Negativa, ou Certidão Coniunta Positiva com efeitos de Negaüva, de Túbutos e

Contribuições Federais e Dívida Aüva da União.

7.2. É vedada expressâmente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o Protesto de título, sob pena de aplicação das

sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes'

7.3.Nenhum pâgamento será efetuado ao coNTRATAD0 caso o mesmo se encontre em situação irregular

perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7 1

7.4,4s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento'

Cláusuta Oitova- DA RECOMPOS$ÃO DO EQUILÍBR1O ECONôU1CO"nxnryCg1ng DO CONTRATO:

g.l.Ocorrendo desequilíbrio econámico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nás termos do arl 65, inciso ll, alínea d, da Lei na 8.666/93, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusulo Nona - DÂ FISALIZAçÃO;

Folha: - 169-.
Rubrlcar jl-*
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g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos

produtos recebidos.

Ctdusula Décimo - DOS DIRETTOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

1o.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da

Contratada perceber o valor aiustado na forma e prazo convencionados.
lO.2.Constituem obrigaçôes da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente

contrato;
Il) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO oBIETO e Anexo I;

Ill)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento

ininterruptâmente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de

produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino '

IV) àssumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários pâra o adimplemento das

obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

viJ sujeitâr_se à mais ampla fiscalização por parte da CoNTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e ateldendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do

prazode02(dois)diasúteisapósaverificaçãodofatoeâpresentarosdocumentosparaa
respectivaaprovação,ematé05[cinco)diasconsecutivos,apartirdesuaocorrência,sob
pena de não serem considerados;

Vllt)atenderaosencargostrabalhistas,previdenciários,fiscaisecomerciaisdecorrentesda
execução do Presente contrato;

tXlmanter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas;
x)acontratadaresponderá,demaneiraabsolutaeinescusável,pelaperfeitacondiçãodos

produtosfornecidos,inclusivesuasquantidadesequalidade,competindo-lhetambém'a
àos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XII seráo de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocorrâm na entrega dos produtos e o uso indeúdo de patentes e registros'

10.3.Consütuem obrigaçôes da Contrâtante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

li) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

It-l)designar sewidor para acompanhar a execução deste Contrato;

tVjcomúnicar à GoNTRATADA ioda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Cltiusula Décima Primeirs - DA TROCA EVENTIIAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratânte e a Contratada' será realizada através de

protocolo.

11'2.Nenhumaoutraformaseráconsideradacomoprovadeentregadedocumentos.

Clríusuta Décima Segundo ' DA RESCTSÃ0 DO 6ONTRATO:

12.1.4 rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratánte' independentemente de

interposiçao ;ualcial ou extrajudiciãI, em conformidade com o arL 55' inciso lx' da Lei nq 8 666/93 e suas

alterâçõei nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei'

Ckúusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
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13.1.4 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do objeto licitâdo, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar
com a Prefeitura Municipal de sÃo BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cincoJ anos, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.4 penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no câso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações

Iegais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará suieita às seguintes penalidades;

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multâ por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% [dez por centoJ,

calculada sobre o valor do conkato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas coniuntamente com os

itens 13.3.2 ; 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direitode optar

pela oferta que se apresentar como aquelâ mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em

seguida, a Càmissão Permanente de Licitâção - CPL, para as providências cabíveis'

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

13.7. A âplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

Municipal de sÃo BERNARD0/MA.

Ctáusula Décima Quarta - DOS USOS OMISSOS:

14.1.Os casos omisios serão resolvidos à tuz da Lei nq 10.520/02, Decreto na 5.450/05e subsidiariamente,

no qu".orU"., 
", 

aisposiçôes da Lei nq 8.666/93 e suas alterações posteriores' e dos princípios gerais de

direito.

Cláusula Décima Quinta - DO FORO:

15.1.Fica eleito o Íoro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estâdo do Maranhão, para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

E, por estarem iustos e contratados, as partes assinam o presente Contrato' que foi impresso

em 03 (três) vias de igual teor.

13.3.3.

73.3.4.

13.3.6.

pactuadas;
Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura'

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativâ

das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuÍzo de

outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entregâ do objeto licitado ou

caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente

preüstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis'
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PREFf,ITURÀ MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO M {RÁNHÃO

PRAÇA BERNARDO COf,,LHO DE ALMEIDA N'E62 - CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

sÃ0 BERNARDo/MA(MA), ..... de ....................... de 2021

Contratnte

Contratada

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico sRP n, 054/2021, possui 63 (sessenta

e três) paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas

Comissão Permanente de Licitaçã

Maranhão, em de 05 de dezembro de 2021.
o da Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo/Ma, E

Pregoeira Municipal
Eliza dos Santos Araújo Lima

o

stração
lho
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