
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO 

 PRAÇA DA BANDEIRA S/N - TEL/FAX 0(XX)18 – 3273-9300 
CEP  19160-000  -  ÁLVARES  MACHADO-SP 

 

―DIGA NÃO AS DROGAS E PEDOFILIA‖, DENUNCIE! 

TELEFONES: 197 E 190 PLANTÕES 24 HORAS POR DIA 

OBSERVAÇÃO: A DENÚNICA PODE SER ANÔNIMA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016. 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 19/2016 

DATA DA REALIZAÇÃO: 15 DE MARÇO DE 2016 

HORÁRIO: 9 HORAS 

LOCAL: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO. 

 

O Senhor HORÁCIO CESAR FERNANDEZ, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que 

se encontra aberta, nesta unidade licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

sob o nº. 01/2016, do tipo TÉCNICA E PREÇO, objetivando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS 

PEDAGÓGICOS PARA O ANO DE 2016, que será regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterações e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento convocatório e anexos 

que dele fazer parte. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1 - A presente licitação tem por objeto à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS, de acordo com 

as especificações constantes do Anexo III. 

 

2 - DATAS, LOCAL E HORÁRIOS: 

2.1. Os envelopes com a documentação para habilitação, proposta técnica e proposta de 

preços deverão ser entregues e protocolados até as 9 horas do dia 15 de março de 2016, na 

sede da Prefeitura Municipal de Álvares Machado, no endereço supra indicado; 

2.2. A abertura dos envelopes contendo a habilitação e proposta técnica e proposta de 

preços, dar-se-á as 9 horas do dia 15 de março de 2016, no endereço supra indicado. 

 

3 – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O valor estimado para a presente contratação não poderá ser superior a R$ 752.900,00 

(Setecentos e cinquenta e dois mil e novecentos reais) e será suportado com recursos 

orçamentários do exercício de 2016, relacionadas ao seguinte setor:  

 

65 – Crédito Orçamentário 

02 - Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00 

123610047 Educação 

2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro 
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70 – Crédito Orçamentário 

02 - Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00 

123610061 Educação 

2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

05 – Transferência e Convênios Federais - Vinc 

 

225 – Crédito Orçamentário 

02 - Poder Executivo 

02.12 - Fundeb 

02.12.00 

123610057 Educação 

2057000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

02 – Transferências e Convênios Estaduais Vinc 

 

4 – DA AMOSTRA 

4.1 - O Sistema de Ensino participante desta licitação deverá apresentar AMOSTRAS no 

dia da licitação, onde será analisado por Equipe Técnica nomeada para tal fim. 

4.2 – A não apresentação de AMOSTRA importará na DESCLASSIFICAÇÃO da 

empresa. 

 

5 - DA PARTICIPAÇÃO: 

5.1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital. 

 

6 - PRAZO CONTRATUAL 

6.1 O prazo contratual será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser 

prorrogados por períodos sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

7 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1 – Serão Admitidas a participar desta licitação, somente empresas legalmente 

constituídas, com o ramo de atividade compatível com o objeto do presente edital, não sendo 

admitido consórcio e subcontratação. 

7.2 – É vedada a participação de pessoa jurídica em regime de concordata ou que tenha sido 

declarada inidônea por qualquer órgão da Administração direta ou indireta ou ainda, que 

esteja com o direito de participar de licitação suspenso. 

7.3 – A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todas as 

cláusulas e condições do presente edital, de seus anexos e das normas que o integram, bem 

como no enquadramento destas condicionantes do objeto mercantil. 

7.4 – Somente poderão habilitar-se pessoas jurídicas legalmente constituídas até a data da 

entrega das propostas do respectivo edital. 
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7.5 – O licitante PODERÁ se fazer presente às REUNIÕES ou SESSÕES PÚBLICAS, 

relativas à presente licitação, das seguintes formas: 

a) - DIRETAMENTE, mediante a presença pessoal do licitante, ou de seu 

REPRESENTANTE LEGAL expressamente designado no Contrato Social, Ata de eleição 

de diretoria ou equivalente; 

b) – INDIRETAMENTE, por intermédio de PROCURADOR formalmente designado em 

instrumento público ou particular específico, nesse caso com firma reconhecida em tabelião. 

7.5.1 – O REPRESENTANTE LEGAL ou, se for o caso, o PROCURADOR do Licitante 

deverá se identificar, perante a Comissão de Licitação, exibindo sua Carteira de Identidade 

ou documento equivalente, bem como entregará a via original ou cópia autenticada do 

documento que o constituiu “representante legal” ou “procurador”, o qual passará a integrar 

a documentação do Processo Licitatório. 

7.5.2 – O “Representante Legal” ou “Procurador” que não comprovar adequadamente essa 

condição ficará impedido de se manifestar em nome do respectivo Licitante, durante a 

Reunião ou curso do Processo Licitatório, até que o mesmo regularize a respectiva situação, 

perante a Comissão. 

 

8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1 A participação do licitante no processo dar-se-á pela apresentação até a hora definida 

neste Edital, de 03 envelopes opacos, fechados, cada um deles contendo a identificação do 

proponente, trazendo na sua parte fronteiriça a seguinte identificação: 

 

 

a) Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO 

Razão Social do Licitante 

Concorrência Pública nº 01/2016 

Data de abertura: 15 de Março de 2016 as 9 horas 

ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) 

 

 

b) Envelope nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA 

Razão Social do Licitante 

Concorrência Pública nº 01/2016 

Data de abertura: 15 de Março de 2016 as 9 horas. 

ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) 
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c) Envelope nº 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão Social do Licitante 

Concorrência Pública nº 01/2016 

Data de abertura: 15 de março de 2016 as 9 horas. 

ENVELOPE Nº 03 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

 

9. HABILITAÇÃO 

9.1. O proponente deverá apresentar no envelope nº 01, relativo à “HABILITAÇÃO”, em 

uma via os seguintes documentos: 

 

9.1.1 Quanto a HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

9.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

9.1.1.2. Ato constitutivo ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

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

de eleição de seus administradores; 

9.1.1.3. Inscrições do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhando de prova 

de diretoria em exercício. 

 

9.1.2 Quanto a REGULARIDADE FISCAL: 

9.1.2.1.Prova de inscrição n o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

9.1.2.2 Certidões de regularidade de débitos para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da LEI. 

9.1.2.3 Certidão de regularidade de débitos junto ao Fundo de Garantia por tempo de serviço 

(FGTS) 

9.1.2.4 Certidão de regularidade de débitos trabalhistas (CNDT) 

9.1.2.5 Declaração de que cumprem o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal em observância à Lei Federal nº 9.854 de 27/10/99. 

 

9.1.3. Quanto a QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.1.3.1. Prova de não envolvimento em processo de falência ou concordata expedida até 60 

(sessenta) dias anteriores à data de abertura da presente licitação, passada pelo distribuidor 

judicial do local da sede do licitante; 

9.1.4. Todas as certidões, ou provas, devem ter validade na data prevista para o recebimento 

da documentação e quando não forem juntados os originais, as cópias deverão estar 

devidamente autenticadas por Tabelião de Notas, ou pelo Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal, se apresentados os originais. 

 

10.1.5 OUTRAS COMPROVAÇÕES 

10.1.5.1. Declaração de que tomou conhecimento dos termos da minuta do instrumento de 

contrato, parte integrante do anexo deste Edital, e que com eles concorda. 
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10.1.5.2. Declaração de que tomou conhecimento e concorda com todas as condições do 

Edital; 

10.1.5.3. Declaração da proponente, assinada por seus representantes legais, de que não 

emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 

anos em qualquer trabalho, salvo nas condições de aprendiz a partir de 14 anos (Anexo I). 

10.1.5.4. Atestado de Capacidade Técnica, emitidos por entidades de direito privado ou 

público, correlatos com o objeto, constando o número de alunos e professores atendidos, 

capacitação e assessoramento técnico pedagógico, bem como acesso a portal de educação 

para alunos e professores e disponibilização de uma ferramenta de avaliação educacional. 

10.1.5.5. Declaração, com firma reconhecida, por tabelião, constando que o Licitante não se 

encontra cumprindo pena de “inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública”, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito 

Federal, conforme modelo constante do Anexo II, ou equivalente. 

10.1.6 Todos os documentos acima relacionados, com exceção do item 10.1.5.4, devem estar 

dentro do seu prazo de validade, e caso na inexistência do prazo de validade será 

considerado 30 (trinta) dias a contar de sua emissão. 

10.1.7. As declarações devem constar o nome do representante legal e/ou seu procurador 

(nesse caso apresentar procuração na forma da lei), bem como ter firma reconhecida. 

 

11. DA PROPOSTA TÉCNICA: 

11.1. A proposta Técnica será avaliada de acordo com os Termos do Anexo III – 

Especificações do Edital. 

 

12. DA PROPOSTA DE PREÇO: 

12.1. O proponente deverá apresentar no envelope N° 03, relativo a ―PROPOSTA DE 

PREÇOS‖ em duas vias digitadas, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente 

assinados, declaração que nos preços apresentados, encontram-se computados todos os 

custos diretos e indiretos, inclusive despesas com transporte, seguros, alimentação, 

hospedagem, impostos, taxas, entre outros. 

12.2. Devendo constar ainda: 

a) Razão social da proponente; 

b) Endereço completo; 

c) Nº do CNPJ; 

d) Nº da Inscrição Estadual se houver; 

e) Telefone; 

f) Fax; 

g) e-mail se houver; 

h) home Page, se houver; 

i) Descrição do objeto; 

j) Prazo de Entrega; 

k) Validade da Proposta - no mínimo 60 (sessenta) dias a contar de sua apresentação; 

l) Preço unitário – por Nível; por Aluno/Bimestre; por Aluno/Ano. 

m) Preço global; 
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13. DA HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO: 

13.1. A abertura dos envelopes relativo a Habilitação se dará conforme estabelecido no item 

1.2., deste edital, na presença dos representantes, devidamente instruídos para este fim, de 

cada licitante, obedecendo-se a seguinte ordem: 

13.1.1. Abrir-se-ão os envelopes relativos a habilitação, cujos os papéis dele constantes, 

serão analisados e rubricados pelos membros da Comissão, que em seguida os colocará a 

disposição de todos os participantes ou seus representantes, que também deverão rubricá-los. 

13.1.2. Abertos os envelopes relativos a habilitação, o presidente dos trabalhos indagará de 

todos os representantes dos licitantes, do interesse de eventuais impugnações contra os 

documentos apresentados no envelope N° 01. Caso houver, a reunião será suspensa, 

abrindo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que seja apresentado o recurso na forma da 

lei. 

13.1.3. Caso não haja interesse na apresentação de impugnações e conseqüentes recursos em 

relação a mesma, será lavrado em ata a manifestação expressa de renúncia ao interesse 

recursal, com a assinatura de todos os licitantes, e passar-se-á a fase seguinte, devolvendo-

se, nestes casos, os envelopes nº 2 e 3, às empresas inabilitadas. 

13.1.4. Esgotada esta fase, serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas das 

empresas habilitadas, sendo lidas e rubricadas pelos membros da comissão e licitantes 

presentes. 

13.1.5. Em seguida o conteúdo inserido no envelope nº 2 – (proposta técnica) será 

encaminhado à Equipe Técnica da Secretária de Educação para analise e pontuação de 

acordo com os critérios apresentados no item 4.1. do Anexo III deste Edital.  

13.1.6. As propostas técnicas serão calculadas da seguinte forma: 

 

  PPTA 

PPT = ------------- =  

  MPTA 

Onde: 

PPT = Pontuação da Proposta Técnica; 

PPTA = Pontos da Proposta Técnica em Análise; 

MPTA = Maior Pontuação Técnica Apresentada. 

 

13.1.7. Serão consideradas classificadas as propostas técnicas que atenderem a todos os 

requisitos estipulados no Anexo III deste Edital e que atingirem no mínimo 70% (setenta por 

cento) do total dos pontos exigidos. 

13.1.7.1. A equipe Técnica do Departamento de Educação encaminhará, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias, ata de julgamento quanto à classificação/desclassificação das empresas 

proponentes, com relação às propostas técnicas, bem como a pontuação atingida por cada 

uma, as quais serão devidamente notificadas, para, querendo, apresentem recurso 

administrativo no prazo de 05 (cinco) dias ou manifeste expressamente a desistência de 

interposição do recurso. 

13.1.8. Após a classificação definitiva das propostas técnicas, e decorridos os prazos de 

interposição e julgamento dos recursos, a Comissão Permanente de Licitações, através de 

deliberação de seu presidente, designará data e hora para abertura dos envelopes n° 03, 

contendo as propostas de preços, ocasião em que as empresas proponentes devidamente 

classificadas deverão ser notificadas; 
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13.1.9. As propostas de preços serão calculadas da seguinte forma: 

 

  MPA 

PPP = ------------- =  

  PPA 

Onde: 

PPP = Pontuação da Proposta de Preços; 

MPA = Menor Preço Apresentado; 

PPA = Proposta de Preços em Análise. 

 

 

13.1.10. A classificação final dos licitantes será calculada da seguinte forma: 

CFL = (PPT x 0,80) + (PPP x 0,20) =  

 

Onde: 

CFL = Classificação Final do Licitante; 

PPT = Pontuação da Proposta Técnica; 

PPP = Pontuação da Proposta de Preços. 

 

13.2. Será considerado vencedor, o licitante que atender a todas as condições estipuladas no 

processo em questão e atingir a MAIOR CLASSIFICAÇÃO FINAL DO LICITANTE. 

 

14. DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO: 

14.1. As propostas técnicas e de preços serão minuciosamente apreciadas pelas Comissões 

(Técnica e Preço), cujos critérios a serem utilizados para o julgamento, estão descritos no 

item 13 deste Edital. 

 

15. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS RECURSOS E DE SEUS PRAZOS 

15.1. Os prazos recursais obedecerão o que dispõe a Lei N° 8.666/93 (Artigo 109). 

15.2 - Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão, cujas petições deverão ser protocoladas junto à sede da Prefeitura Municipal, sita à 

Praça da Bandeira s/nº, centro, na cidade de Álvares Machado - SP, no horário das 07:00h às 

13:00h, dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 (um) dia útil. 

Somente serão aceitos documentos originais ou cópias autenticadas. 

15.3 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 01 

dia útil. 

15.4 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 

 

16 – DA SOLICITAÇÃO E ENTREGA DOS MATERIAIS 

16.1. Os materiais deverão ser requisitados à contratada através de requisições assinadas 

pelo setor responsável.  
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16.2. Quando requisitados, a contratada deverá proceder a entrega em até 25 (vinte e cinco) 

dias úteis a contar da data do recebimento das respectivas Notas de Empenhos e/ou da 

Ordem de Serviço. 

16.3. As quantidades referentes a Número de Alunos e Níveis de Ensino são estimadas, 

podendo não virem a ser requisitados na sua totalidade. 

 

17. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

17.1. Apesar de a presente licitação tratar de Preço Global, os pagamentos serão realizados 

de acordo com os materiais requisitados, em 30 (trinta) dias após a efetiva entrega de cada 

pedido, estando a Contratada em regular situação com o INSS e FGTS. 

 

18. DA FORMA DE PAGAMENTO 

18.1. Os pagamentos serão efetuados através de transferências bancárias em conta corrente 

em nome do contratado;  

 

19. DO ATRASO DE PAGAMENTO 

19.1. A correção monetária por eventual atraso de pagamento fica condicionada a 

autorização governamental e celebração de aditamento contratual. 

 

20. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

20.1. Constitui causa de rescisão contratual as disposições contidas nos Artigos 77 e 78 do 

Estatuto Federal Licitatório. 

 

21. DAS SANÇÕES  

21.1. A recusa da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente assinado o termo de 

contrato importará em multa de 10% sobre o valor total constante da proposta. A recusa se 

configura a partir do 5º dia útil da data da notificação para retirada e devolução devidamente 

assinado. 

21.1.1 No ato da contratação o adjudicatário deverá estar, igualmente, em regular situação 

com a Seguridade Social (INSS e FGTS). 

21.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 

mora diária de 1% (um por cento), limitada a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor 

remanescente do contrato, sem prejuízo do disposto no item 17.3, bem como das demais 

penalidades previstas em Lei. 

21.3. Em caso de ocorrência de inadimplemento, será imputada ao Licitante, além da sanção 

acima prevista, a aplicação de pena de suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Álvares Machado, pelo período de 

até 02 (dois) anos ou a declaração de sua inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, na forma prevista no art. 87, da Lei nº 8.666/93, de 21.06.93. 

 

22. DOS REAJUSTES DOS PREÇOS 

22.1. Os preços serão fixos durante a vigência do contrato; 

22.2. Caso haja prorrogação do Contrato Administrativo, o mesmo será reajustado pelo IGP-

M/FGV após o período de 12 (doze) meses, mediante requerimento feito pela empresa 

contratada. 
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23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 – DA CONTRATAÇÃO: 

23.1.1 - A formalização da contratação será feita por intermédio do Termo de Contrato 

(Anexo IV), devendo o adjudicatário, tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-

lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo de 05 (cinco) dia úteis, pena de 

decair do direito à contratação e submeter-se às penalidades previstas; 

23.1.2 - A formalização do ato de contratação será precedido de consulta prévia a cadastros 

da Administração Pública com a finalidade de verificar se encontra a adjudicatária em 

situação regular, constituindo, a verificação de quaisquer pendência justo impedimento para 

a celebração da Contratação, por culpa da licitante vencedora, ensejando a aplicação das 

penalidades previstas nesta Tomada de Preços, na Lei nº 8.666/93; 

23.2 - O objeto do presente certame, conforme permite a legislação em vigor, poderá sofrer 

acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor original atualizado do 

contrato, conforme o § 1º do Artigo 65 da Lei 8.666/93. 

23.3 - A licitante vencedora obriga-se a cumprir o objeto do presente certame estritamente 

de acordo comas especificações descritas neste edital, sendo de sua inteira responsabilidade 

a reparação caso seja constatado não estar em conformidade com as referidas especificações 

constantes do ato convocatório. 

23.4 - No interesse da administração Prefeitura Municipal de Álvares Machado a presente 

licitação poderá ser revogada, no todo ou em parte, pela autoridade competente, sem que por 

este motivo tenham os licitantes direito a qualquer reclamação, vantagem ou indenização, 

exceto a devolução, a pedido da interessada, da sua documentação. 

23.5 - Os casos omissos, bem como as dúvidas posteriores, serão resolvidas pela Comissão 

de Licitação, tudo de conformidade com as normas jurídicas e administrativas. 

 

24. DA RETIRADA DO EDITAL 

24.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 7h às 13h, na sede da Prefeitura Municipal, no setor de 

Licitações, situado à Praça da Bandeira s/nº – Álvares Machado/SP ou através da Internet 

pelo site www.alvaresmachado.sp.gov.br  

24.2 Maiores informações pelo telefone (18) 3273-9300 

 

24. FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL: 

Anexo I - Declaração de regularidade perante o ministério do trabalho e emprego; 

Anexo II – Declaração de pleno atendimento aos requisitos para habilitação 

Anexo III – Especificações do objeto 

Anexo IV - Minuta do contrato. 

 

Álvares Machado/SP, 26 de janeiro de 2016. 

 

 

 

Horácio Cesar Fernandez 

Prefeito 

 

 

http://www.alvaresmachado.sp.gov.br/
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO 

 

 

 

 

 

Eu,....(nome completo), representante legal da empresa .......(Razão 

Social), interessada em participar da licitação pública, modalidade Tomada de Preços n. 

___/___, promovida pela Prefeitura Municipal de Álvares Machado, DECLARO, sob as 

penas da Lei, que, nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, com alterações 

posteriores, a....(razão social) encontra-se em situação regular perante o Ministério do 

Trabalho e Emprego, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 

7º, da Constituição Federal. 

 

……(local), ....... (data). 

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA 

HABILITAÇÃO 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

Pela presente, declaramos, sob as penalidades cabíveis, que 

cumprimos plenamente os requisitos para habilitação exigidos na Tomada de Preços nº 

___/____. 

 

Outrossim, declaramos que esta empresa não se encontra cumprindo 

pena de “inidoneidade” para licitar e contratar com a Administração Pública”, em qualquer 

de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal. 

 

……(local), ....... (data). 

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante. 
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ANEXO III 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO  

 

I ― DO OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a seleção e contratação de empresa por menor preço 

global, para o fornecimento de Materiais Didáticos Pedagógicos para os alunos inseridos no 

ensino regular do Município de Álvares Machado/SP, mediante as condições estipuladas 

neste edital, sendo que a execução do contrato compreenderá: 

 

1.1 - Fornecimento de Livros Didáticos de forma Integrada para alunos e professores da 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental; 

1.2 - Livros Didáticos em Braille e no formato Ampliado, para alunos com necessidades 

educativas especiais (deficiência visual parcial e total); 

1.3 - Programa de Capacitação Pedagógica para o Corpo Docente e Equipe Diretiva da 

Secretaria Municipal da Educação; 

1.4 - Ferramenta de Monitoramento dos Resultados Educacionais; 

1.5 - Portal contendo conteúdos educacionais para alunos e professores. 

 

De modo geral, os conteúdos devem ser organizados de forma integrada, facilitando o 

trabalho do professor e assegurando desse modo, uma educação de base científica e 

tecnológica.  

 

II — DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DE MATERIAL DIDÁTICO  

                                               

NÍVEL/ANO QUANTIDADE ANUAL 

Grupo 4 da Educação Infantil 300 

Grupo 5 da Educação Infantil 300 

1º Ano 300 

2º Ano 290 

3º Ano  100 

4º Ano 370 

5º Ano 300 

6º Ano 340 

7º Ano 350 

8º Ano 347 

9º Ano 357 

TOTAL ANO LETIVO 2016 3.354 

 

III. APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

A empresa participante desta licitação deverá apresentar AMOSTRAS no dia da licitação, 

as quais serão analisadas por uma Comissão de Avaliação nomeada especificamente para 

avaliar e acompanhar o processo licitatório. 

A não apresentação da AMOSTRA importará na DESCLASSIFICAÇÃO da empresa. 
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MATERIAIS DIDÁTICOS E OUTROS RECURSOS A SEREM APRESENTADOS 

NA AMOSTRA: 

 

Deverá constar da proposta técnica: 

 

a) Descritivo do Programa de Capacitação Pedagógica e sua contribuição para a 

formação continuada de nossa equipe de educadores. 

 

b) Descritivo do Portal contendo conteúdos educacionais, especificidades das sessões e 

ferramentas disponíveis, bem como 2 (duas) senhas para acesso, a fim de que a 

Comissão de Avaliação possa aferir a compatibilidade do conteúdo com as 

exigências do edital.  

 

c) Descritivo da Ferramenta de Monitoramento dos Resultados Educacionais que 

fundamente sobre as especificidades do atendimento.  

 

A proposta técnica e as respectivas amostras deverão atender aos requisitos especificados no 

Anexo III do presente edital. 

 

A proponente deverá apresentar amostras compatíveis com os materiais especificados neste 

edital, a fim de que a Comissão de Avaliação possa efetuar a análise. 

 

 

As amostras dos Materiais Didáticos deverão compreender:  

 

 

Educação Infantil 

 

Livro Didático para o aluno do Grupo 4 e Grupo 5:  

 

Coleção de Livros Didáticos organizada em 4 (quatro) volumes anuais, 1 (um) para cada 

bimestre, apresentada no formato horizontal, cujo acabamento deverá ser em espiral.  

 

Livro Didático para o professor do Grupo 4 e Grupo 5: 

 

Coleção de Livros Didáticos organizada em 4 (quatro) volumes anuais, 1 (um) para cada 

bimestre, apresentada no formato vertical, sendo o  acabamento em espiral. A respectiva 

coleção deverá acompanhar ainda:  

 Livro de Educação Física contendo Orientações Metodológicas, organizado em um 

livro único anual, apresentado no formato vertical e ter acabamento em espiral.  

 Livro de Arte contendo Orientações Metodológicas organizado em volume único 

anual, apresentado no formato vertical sendo o acabamento em espiral.   

 CD para trabalhar a musicalização (sendo 1 CD para o Grupo 4 e 1 CD para o Grupo 

5); 

 O professor que trabalha com o Grupo 5 deverá receber também 1(um) Tabuleiro.  
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Ensino Fundamental 

 

Livro Didático para o aluno:  

 

Coleção de Material Didático para o 1º ano (Eixos e Âmbitos, Arte e Língua Inglesa) do 

Ensino Fundamental organizada em 4 (quatro) volumes anuais apresentada no formato 

vertical, sendo 1 (um) por bimestre.  

 

Coleção de Livros Didáticos do 2º ao 9º ano, organizados em 4 (quatro) bimestres, contendo 

caminhos, inseridos em forma de ícones, que remetam o aluno aos conteúdos e informações 

constantes no Portal de Educação na Internet. A respectiva coleção deverá contemplar ainda: 

1 (uma) Tabela Periódica de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental. 

 

Livros Regionalizados de História e Geografia para o aluno do 4º e 5º Ano do Ensino 

Fundamental, organizados em 1 (um) volume anual,  apresentado no formato vertical, sendo 

que o papel utilizado no miolo deverá ser offset 70g. Deverá conter ainda, páginas de 

Material de Apoio em papel 150g sendo o acabamento em espiral.  

 

Livro Didático para o professor: 

 

Coleção de Material Didático para o 1º ano (Eixos e Âmbitos) do Ensino Fundamental 

organizado em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por bimestre, apresentado no 

formato vertical. Deverá conter Orientações Metodológicas. A respectiva coleção deverá 

acompanhar ainda:  

 Material de Educação Física organizado em um volume único anual, apresentado no 

formato vertical.  

 Material de Arte organizado em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) por 

bimestre,  apresentado no formato vertical.  

 Material de Língua Inglesa organizado em 4 (quatro) volumes anuais, sendo 1 (um) 

por bimestre, apresentado no formato vertical. Deverá ser acompanhado de um CD 

contendo músicas, textos e atividades de listening explorados nas unidades de 

trabalho de Língua Inglesa.  

 Varal de alfabeto e números;  

 Calendário de parede;  

 Cartaz de poemas. 

 

Coleção de Livros Didáticos do 2º ao 9º ano, organizados em 4 (quatro) volumes, sendo 1 

(um) por bimestre, contendo caminhos, inseridos em forma de ícones, que remetam o 

professor aos conteúdos e informações constantes no Portal contendo conteúdos 

educacionais. Os Materiais Didáticos para o professor deverão conter Orientações 

Metodológicas e materiais de apoio. Além disso, a coleção deverá acompanhar ainda: 

 01 livro didático anual com Orientações Metodológicas de Educação Física;  

 1 (uma) Tabela Periódica de Química para o 9º ano do Ensino Fundamental;  

 1 (um) CD contendo músicas, textos e atividades de listening explorados nas 

unidades de trabalho de Língua Inglesa. 
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Livro Regionalizado de História e Geografia para o professor que trabalha com o 4º e 5º ano 

do Ensino Fundamental, organizado em 1 (um) volume anual, um para o 4ºano e outro para 

o 5º ano, apresentado no formato vertical sendo o  papel utilizado no miolo offset 70g. 

Deverá contemplar Material de Apoio em papel 150g sendo o acabamento em espiral.  

 

Material Didático de Arte para o professor do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

organizado em 4 (quatro) volumes anuais, sendo um por bimestre. Deverá se apresentar no 

formato vertical, medindo entre 203 e 205 X 273 e 275mm. O papel utilizado no miolo 

deverá ser offset 70g, impresso em 4X4 cores, sendo o acabamento em espiral e a capa 

deverá ser confeccionada em papel cartão 350g, impressa em 4X1 cores com verniz U.V. 

total.  

 

Material Didático de Língua Inglesa para professor do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

organizado em 4 (quatro) volumes anuais, sendo um por bimestre. Deverá se apresentar no 

formato vertical, medindo entre 200 e 205mm X 273 e 275mm. O papel utilizado no miolo 

deverá ser offset 75g, impresso em 4X4 cores. Deverá ser acompanhado por páginas de 

Material de Apoio que deverá ser confeccionado em papel 75g e impresso em 4x0 cores, 

estes devem possibilitar atividades de recorte, colagem, etc. Deverá ser acompanhado de um 

CD contendo músicas, textos e atividades de listening explorados nas unidades de trabalho 

de Língua Inglesa. 

 

Outros recursos e materiais: 

 

Material Didático em Braille para os alunos com Deficiência Visual total que frequentam o 

Ensino Fundamental. Para os alunos com Deficiência Visual parcial que frequentam desde o 

Grupo 4 da Educação Infantil  ao Ensino Fundamental, deverá ser disponibilizado Material 

Didático Ampliado. Esses Materiais Didáticos deverão contemplar os mesmos conteúdos 

pedagógicos contidos nos livros do ensino regular. 

 

Layout de capa personalizada para os Livros Didáticos contendo imagens e/ou símbolos que 

identifiquem o município. 

 

Agenda Escolar para alunos e professores deverá contemplar dentre outras as seguintes 

características: Calendário do ano anterior em vigor e do ano seguinte; Datas 

comemorativas; Dicas para acompanhamento da vida escolar dos filhos; Artigos do Estatuto 

da Criança e do adolescente; Horário de aulas; Calendário de Provas e, Quadro de registro 

dos trabalhos a serem realizados. 

 

IV. DO JULGAMENTO  

Os componentes apresentados pelo sistema licitante serão analisados por uma comissão 

especial da educação designada especificamente para este fim, a qual considerará se os 

mesmos atendem aos critérios abaixo delineados e que estão em conformidade aos 

parâmetros e requisitos pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de Álvares 

Machado/SP. Para efeito do julgamento da presente licitação, será considerada vencedora a 
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empresa de sistema de ensino que obtiver a melhor classificação, observada a seguinte 

ponderação: 

 

 

Pontuação 06 = Atende Absolutamente  às especificações descritas 

Pontuação 03 = Atende Consideravelmente  às especificações descritas 

Pontuação 00 = Não Atende às especificações descritas 

 

 

4.1 
CRITÉRIOS DE EXIGÊNCIA QUANTO AOS MATERIAIS 

DIDÁTICOS 

PONTUAÇÃO 

06 03 00 

01 

O Material Didático deverá possuir uma organização de programas 

curriculares, bem como uma mediação pedagógica, considerando as 

necessidades de cada faixa etária que compõem as escalas de ensino 

para o atendimento dos diferentes níveis de gradação, 

complexidade, profundidade e sistematização dos eixos de trabalho. 

   

02 

Os Livros Didáticos deverão ser elaborados conforme as exigências 

legais, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN 9.394/96, e os Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e o 1º ano do Ensino Fundamental. 

   

03 

No que diz respeito à Educação Infantil, a atuação do professor deve 

estar em conformidade com as Diretrizes Educacionais do 

município, por acreditarmos que para o professor atuar com 

excelência faz-se necessário entender a infância e as crianças na 

sociedade contemporânea, compreendendo a delicada complexidade 

da infância e a dimensão criadora das ações infantis. 

   

 

04 

Na Educação Infantil, conteúdos pedagógicos relacionados à 

aquisição de habilidades motoras, coordenação, equilíbrio, bem 

como a criação de hábitos de higiene e regras de boa convivência 

devem ser trabalhados também por meio de brincadeiras e o 

Material Didático deverá prever isto. 

   

05 

O trabalho com o conhecimento artístico deve propiciar à criança da 

Educação Infantil e do 1º ano do Ensino Fundamental, 

oportunidades para que conheça os aspectos mais significativos da 

cultura e suas diversas manifestações, favorecendo a apreciação e 

produção artística, bem como a iniciação ao conhecimento da 

História da Arte, seus elementos, técnicas e gêneros, nas diferentes 

linguagens. 

   

06 

A educação matemática, nesta fase da educação das crianças 

(Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental), tem como 

estratégias primordiais o jogo e a resolução de problemas, os quais 

(principalmente o jogo) possibilitam a internalização e 

ressignificação das ideias matemáticas. 

   

 

 

É importante que no Material Didático para a Educação Infantil e o 

1ºano do Ensino Fundamental, sejam garantidas oportunidades à 
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07 criança de ampliar suas capacidades de comunicação oral por meio 

de conversas, discussões, comentários, relatos, escuta e canto de 

músicas, escuta e reconto de histórias, jogos e brincadeiras, uma vez 

que seu sucesso no processo de aquisição da escrita depende, em 

grande parte, da qualidade das experiências orais. 

08 

O Livro Didático para o Ensino Fundamental (a partir do 2º ano) 

deverá fazer uso de textos jornalísticos, contos, poemas, músicas e 

histórias em quadrinhos como abordagem metodológica utilizada 

para estabelecer relações mais próximas com o universo cultural do 

aluno, ampliando assim as possibilidades de aproximação dos 

saberes específicos de todas as áreas do conhecimento.  

   

09 

O Livro Didático deverá apresentar atividades em que os alunos 

tenham a oportunidade de registrar suas opiniões e seus 

sentimentos, trazendo o referencial de conhecimento que já 

possuem, expressando, portanto, a sua individualidade de modo 

diverso. 

   

10 

Os conteúdos dos livros didáticos do 2º ao 5º ano deverão estar 

organizados de forma integrada abrangendo as seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia e Arte. 

   

11 

Os conteúdos dos livros didáticos do 6º ao 9º ano deverão estar 

organizados de forma integrada abrangendo as seguintes disciplinas: 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia e Arte, sendo que para o 9º ano deverão ser oferecidas 

propostas de currículo em Física e Química. 

   

12 

Os livros da Educação Infantil e do Ensino Fundamental devem 

possuir uma proposta curricular com integração vertical e horizontal 

dos conteúdos, tanto entre os níveis/anos, como entre os eixos de 

trabalho/áreas de conhecimento. 

   

13 

Os materiais de apoio deverão estar encartados ao final do Livro 

Didático e deverão possibilitar o enriquecimento do trabalho em 

sala de aula, promovendo, de forma lúdica, o processo de 

construção do conhecimento.  

   

14 

O projeto gráfico do Material Didático deverá ser adequado à idade 

do aluno e próprio para o registro de atividades escolares: 

contribuindo para a compreensão e aprendizagem dos conteúdos 

trabalhados. 

   

15 

Ao final de cada um dos volumes do Material Didático para o 

Ensino Fundamental deverá constar diário de tarefas, possibilitando 

ao aluno anotar as atividades de casa, além de ser um espaço 

dedicado à comunicação entre pais e professores. 

   

16 

Objetivando proporcionar um ambiente capaz de oferecer uma 

diversidade de experiências visuais, o Livro Didático deve 

apresentar ilustrações com diferentes técnicas de modo a despertar o 

interesse dos alunos a cada nova página. 
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17 

As diferentes realidades sociais devem ser contempladas nos textos 

do material didático, de modo a desenvolver as competências 

linguísticas, textuais e discursivas dos alunos, possibilitando que 

tenham uma convivência mais inclusiva no mundo letrado, tanto 

para a sua compreensão quanto para que tenham os recursos 

necessários para imprimir mudanças. 

   

18 

No Material Didático ampliado para o Grupo 4 da Educação Infantil 

deverá ser apresentada uma atividade com a proposta de se analisar 

varias fotos mostrando crianças. Para isto, deverá disponibilizar um 

mural de fotos de crianças, contendo fotos coloridas e outras em 

sépia, podendo indicar a existência de fotos recentes e fotos antigas. 

O Material Didático ampliado deverá favorecer uma análise mais 

apurada das imagens apresentadas na atividade. 

   

19 

No material didático para o Grupo 5 da Educação Infantil, em 

formato ampliado, deverão constar dois grandes temas nos quais a 

criança poderá identificar questões relativas à sua própria história e 

ainda sobre os locais onde vive e convive com outras pessoas do seu 

entorno social. 

   

20 

Material Didático no formato em Braille para atender aos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais – Deficiência Visual Total 

(para alunos do Ensino Fundamental), de acordo com as seguintes 

especificações: medir entre 250 e 265 X 300 e 305 mm, sendo a 

capa apresentada na cor branca mais capa transparente.  

   

21 

Material Didático no formato ampliado para atender aos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais – Deficiência Visual Parcial (a 

partir do Grupo 4 da Educação Infantil  até o 9º ano do Ensino 

Fundamental), de acordo com as seguintes especificações: medir 

entre 280 e 297 X 400 e 420 mm, miolo produzido em papel off set 

75g e a capa apresentada na cor branca. Deverá, ainda, apresentar 

materiais de apoio em papel offset 150g.  

   

22 

O material didático em formato Ampliado para o Ensino 

Fundamental deverá apresentar para a disciplina de Língua 

Portuguesa conteúdo que aborde sobre a leitura e escrita, 

conduzindo os educandos ao entendimento dos diferentes tipos de 

letras e a forma de apresentação das mesmas e disponibilizar 

atividades em que seja possível a escrita de letras em forma cursiva 

e de imprensa. 

   

23 

O material didático em formato Ampliado deverá apresentar vários 

links para acesso ao Portal Educacional. Neste sentido, no interior 

do material didático deverá haver no mínimo 15 (quinze) páginas 

contendo um ícone acompanhado de um código para acessar o 

conteúdo indicado na internet. 

   

PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS 06 03 00 

24 O Portal com conteúdos educacionais deverá apresentar ferramentas    
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técnicas e procedimentos metodológicos variados que possibilitem 

ao aluno e professor a pensar e a construir conhecimentos. 

Vinculado ao Livro Didático deverá subsidiar atividades de 

pesquisa, produção e comunicação entre a comunidade educativa, 

oportunizando a interação e a socialização dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

25 

Disponibilizar uma infraestrutura pedagógica e tecnológica, capaz 

de propiciar situações de ensino e aprendizagem, condizentes à 

sociedade contemporânea. Por meio dos conteúdos educacionais, 

deverá explorar os recursos de multimídia, informações diversas, 

artigos, encaminhamentos metodológicos, controlador de busca e 

seleção de sites, na Internet e Home Page. 

   

26 

Para que o aluno possa realizar suas pesquisas, incrementando-as 

com ilustrações e fotos, o Portal deverá dispor de um banco de 

imagens que possibilite tal exploração. Deverá, ainda, disponibilizar 

salas de autores consagrados, de literatura em Língua Portuguesa, 

apresentando clássicos comentados e organizados por período 

literário. 

   

27 

Os conteúdos educacionais disponíveis no Portal deverão incentivar 

o pensamento crítico, o desenvolvimento da capacidade de busca, 

seleção, organização das informações e o gosto pelo processo de 

construção dos significados para refletir e compreender o mundo 

que nos cerca.   

   

28 

Possuir espaços para os educadores manterem-se em sintonia com o 

que ocorre no mundo, analisando o impacto dos acontecimentos na 

vida das pessoas, com reportagens sobre temas atuais, notícias sobre 

educação, artigos de educadores renomados e entrevistas com 

pessoas de destaque em diversas áreas. 

   

29 

Dispor de um núcleo de serviços que possibilite um canal de 

comunicação entre a Secretaria de Educação e as escolas do 

município. Além disso, deverá desenvolver e atualizar 

constantemente os conteúdos, ferramentas e serviços 

disponibilizados, cadastrar, avaliar e classificar constantemente sites 

a serem disponibilizados, além de desenvolver e publicar projetos 

colaborativos mediados por educadores da Solução Educacional. 

   

30 

Oferecer uma central de jogos, tornando a aprendizagem 

estimulante por meio de jogos interativos e on-line de perguntas e 

respostas, tais como: Xadrez, Stop e QuizNet. 

   

31 

Possuir espaços para os educadores manterem-se em sintonia com o 

que ocorre no mundo, analisando o impacto dos acontecimentos na 

vida das pessoas, com reportagens sobre temas atuais, notícias sobre 

educação, artigos de educadores renomados e entrevistas com 

pessoas de destaque em diversas áreas. 

   

32 
Os conteúdos educacionais disponíveis no Portal deverão incentivar 

o pensamento crítico, o desenvolvimento da capacidade de busca, 
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seleção, organização das informações e o gosto pelo processo de 

construção dos significados para refletir e compreender o mundo 

que nos cerca.   

33 

O Portal deverá apresentar uma variedade de recursos multimídia 

(textos explicativos, imagens, animações, áudios e exercícios 

interativos), seção essa que deverá contemplar conteúdos de todas 

as áreas e níveis de ensino. 

   

PROGRAMA DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA 06 03 00 

34 

Uma educação de qualidade necessita de constante desenvolvimento 

das equipes (professores, gestores e demais técnicos) nas atividades 

pedagógicas. Por isso, o composto educacional deverá proporcionar 

um completo atendimento pedagógico, por meio de uma equipe de 

profissionais altamente qualificados, visando contribuir com a 

formação continuada e garantir adequação à proposta metodológica 

da rede municipal de educação. 

   

35 

Deverá ser realizado, por meio do Programa de Assessoramento 

Pedagógico, cursos para as equipes docentes com assessores 

habilitados em cada área do conhecimento, desenvolvendo um canal 

de comunicação entre eles, tanto presencial como à distância, bem 

como cursos específicos para os docentes da Educação Infantil e o 

1º ano do Ensino Fundamental, enfocando os eixos de trabalho 

presentes no livro didático, como: Movimento, Música, Artes 

Visuais, Linguagem oral e escrita, Natureza e sociedade, 

Matemática e Identidade, Intimidade e Autonomia. Além disso, o 

trabalho deverá contemplar ainda a realização de cursos sobre 

temáticas da atualidade associadas ao Livro Didático, nos 

componentes curriculares trabalhados no Ensino Fundamental, tais 

como: Ciências, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, Matemática e Arte. Os cursos e encontros deverão 

configurar-se em valiosas oportunidades para a troca de 

experiências e reflexões sobre ações que se configurem num 

diferencial nos serviços oferecidos pelas escolas aos educandos. 

   

36 

Nos cursos e atendimentos deverão ser apresentados temas que 

dizem respeito à operacionalização do Sistema de Ensino; 

orientações sobre os encaminhamentos metodológicos; legislação 

vigente; diversas formas de integração família x escola; adequação 

da grade curricular; verificação do rendimento escolar e 

aprofundamento dos conteúdos. 

   

37 

Na área pedagógica, os cursos e atendimentos deverão versar sobre 

as concepções que embasam as propostas educativas, a estrutura e o 

funcionamento do Sistema de Ensino, as mais modernas 

metodologias de trabalho e projetos educacionais, informações e 

encaminhamentos para a melhor utilização do material didático. 

   

38 
Os cursos de implantação disponibilizados pelo Sistema de Ensino 

deverão ser realizados por profissionais altamente qualificados que 
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explane sobre todos os elementos que compõe o respectivo Sistema 

de Ensino bem como, sobre a utilização do Material Didático e os 

recursos pedagógicos e tecnológicos disponibilizados. 

39 

A licitante deverá oferecer, no mínimo, um total de 180 (cento e 

oitenta) horas de trabalho efetivo, de forma presencial e/ou a 

distância, para professores que atuam com o Sistema de Ensino em 

questão licitado, durante o ano letivo, em data, horário e local a 

serem previamente agendados, em comum acordo entre a empresa 

licitante e a Secretaria de Educação. 

   

40 

Incluso na carga horária, deverá ser oferecido: Programa de 

implantação do Material Didático, Visitas técnicas, com técnicos e 

consultores especializados; Programa de qualificação de docentes e 

da equipe pedagógica, ofertando cursos e palestras com foco na 

organização do trabalho pedagógico em sala de aula, incluindo uma 

assessoria tecnológica para uso da ferramenta de gestão educacional 

e de qualificação docente, com capacitação específica de uso da 

ferramenta. 

   

FERRAMENTA DE MONITORAMENTO DOS RESULTADOS 

EDUCACIONAIS 
06 03 00 

41 

Dentre os indicadores que deverão contemplar Ferramenta de 

Monitoramento dos Resultados Educacionais do município, deverá 

constar: características do município, características da escola, 

gestão e planejamento, ensino e aprendizagem e recursos e 

investimentos. 

   

42 

Sobre os indicadores que são avaliados pela Ferramenta de 

Monitoramento dos Resultados Educacionais, deverá constar um 

que refira sobre Recursos e Investimentos, cujos identificadores 

deverão abranger os seguintes aspectos: gastos por aluno, transporte 

escolar, cantina, planejamento, refeitório, laboratórios de 

informática, equipamentos interligados em rede, laboratórios de 

ciências, site, biblioteca, anfiteatro ou auditório, quadras cobertas, 

área de lazer. 

   

43 

Ferramenta de Monitoramento dos Resultados Educacionais deverá 

contemplar objetivos claros em termos de resultados pretendidos, no 

que diz respeito à produção e sistematização de informações com a 

finalidade de mapear e acompanhar os resultados educacionais do 

município. 

   

44 

O acesso à Ferramenta de Monitoramento dos Resultados 

Educacionais deverá ocorrer por meio de um Portal, que permita os 

seguintes procedimentos: atualização on-line das versões, acesso de 

qualquer lugar, tabulação em tempo real e controle das senhas de 

acesso. 

   

45 

No que diz respeito aos indicadores avaliados pela Ferramenta de 

Monitoramento dos Resultados Educacionais, deverá constar um 

que refira sobre característica da escola, o respectivo indicador 
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deve, necessariamente abranger identificadores sobre: participação 

de mercado, tempo de convênio, característica da mantenedora, 

tempo de funcionamento da escola, localização da escola, 

conservação do local/prédio, dentre outros. 

46 

Deverá desenvolver avaliações diagnósticas com o intuito de 

preparar o município para a realização da Prova Brasil. As 

avaliações deverão ser aplicadas nas escolas municipais e deverão 

ser aplicadas pelos próprios professores das escolas do município. 

Após a realização das provas, estas serão coletadas pela licitante 

junto ao município para a realização da tabulação dos resultados. 

   

47 

A Ferramenta de Monitoramento dos Resultados Educacionais 

deverá ter duas fontes básicas de informação: dados 

disponibilizados em sítios oficiais que divulgam os resultados do 

desenvolvimento e das políticas sociais e educacionais e 

informações coletadas por meio de formulários com questões 

respondidas pelos dirigentes locais.  
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Anexo IV – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS, QUE FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALVARES 

MACHADO E A EMPRESA....................... 

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado o 

MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 

CNPJ sob nº 43.206.424/0001-10, com sede administrativa à Praça das Bandeiras s/nº, 

Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor HORÁCIO 

CESAR FERNANDEZ, brasileiro, casado, portador do RG: ... CPF: ..., residente e 

domiciliado nesta cidade, na Rua..., doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE e de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no 

CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXX, nº. XXXXXX,  na 

cidade de XXXXXXXX, Estado de XXXXXXXX, representado(a)  legalmente, pelo(a) 

senhor(a) XXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXX,  doravante 

denominada CONTRATADA, fica justo e contratado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: 

 

    

    

    

 

As quantidades referentes a Número de Alunos e Níveis de Ensino são estimadas, podendo 

não virem a ser requisitados na sua totalidade. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

Dar-se-á ao presente contrato o valor estimado de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será até 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, 

podendo ser renovado, conforme disposto no art. 57, II da Lei 8.666/93 com suas alterações, 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

Os materiais só deverão ser entregues mediante requisição emitida pela Diretoria Municipal 

de Educação, onde constará os níveis de ensino e quantidades de alunos. Após entrega dos 

Materiais, devidamente atestada, o pagamento  se dará em até 30 dias mediante crédito 

aberto em conta corrente em nome da Contratada ou na Tesouraria da Prefeitura. Em caso de 

devolução da documentação fiscal para correção, o prazo para pagamento fluirá da sua 

apresentação. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE 

O presente contrato não experimentará reajuste, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade 

de se o presente contrato for prorrogado e esta prorrogação ultrapassar o limite mínimo de 

12 (doze) meses para a concessão do reajuste ou para se restabelecer o equilíbrio econômico 

financeiro entre as partes, nos termos da Lei Licitatória, ficando a CONTRATADA 

obrigada a repassar ao CONTRATANTE eventuais programas promocionais, bem como a 

efetuar realinhamento de preços, sempre que o valor do produto licitado experimentar 

reduções, devendo ser demonstrado através de planilhas. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos orçamentários alocados para a presente licitação são os constantes na dotação 

orçamentária: 

65 – Crédito Orçamentário 

02 - Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00 

123610047 Educação 

2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

01 - Tesouro 

 

70 – Crédito Orçamentário 

02 - Poder Executivo 

02.04 – Diretoria Municipal de Educação 

02.04.00 

123610061 Educação 

2041000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

05 – Transferência e Convênios Federais - Vinc 

 

225 – Crédito Orçamentário 

02 - Poder Executivo 

02.12 - Fundeb 

02.12.00 

123610057 Educação 

2057000 – Manutenção do Ensino Fundamental 

339039000000 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

Ao contrato total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções legais a saberem: 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos como irregular pela Lei 8.666/93 de 21 de 

junho de 1993. 
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A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada subsidiariamente as disposições 

da Lei Federal 8.666/93, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no 

Cadastro de Fornecedores.  

Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a R$ 

2.000,00 (Dois mil reais), não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude 

da não aceitação da primeira convocada.  

Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, ficará sujeito à multa de R$ 

100,00 (Cem reais) por dia de atraso. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE 

Ficarão a cargo da empresa vencedora todos os ônus e encargos decorrentes do contrato. 

 

CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES 

Fica terminantemente vedada à Contratada a transferência das obrigações decorrentes deste 

instrumento a terceiros, devendo, no entanto a Contratada cumprir rigorosamente com todas 

as suas condições e cláusulas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca e Presidente Prudente, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas do presente contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Álvares Machado, xx de xxxx de 20xx. 

                        

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO 

 

Contratada: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXL 

 

TESTEMUNHAS:  1) ________________________ 2) _________________ 

 

 


