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EDITAL Nº. 188/2019 

PROCESSO Nº. 280/2019 

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

 
 
 
1 – PREÂMBULO 
 
 
 
1.1 – De ordem do EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, 
senhor TOSHIO TOYOTA, faço saber aos interessados que se encontra aberta nesta 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, Estado de São Paulo, a 
Concorrência acima especificada, pelo regime de “empreitada por preço global” pelo 
tipo “TÉCNICA E PREÇO”, para contratação de serviços continuados com 
fornecimento de material didático de sistema pedagógico estruturado de ensino para 
alunos e professores, regida pelas normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, de 21 
de junho de 1.993, pelas normas da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, pelas 
condições específicas deste Edital e dos demais documentos que o integram. 
 
1.2 – Os invólucros contendo os documentos para “HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA 
TÉCNICA” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, serão entregues ATÉ ÀS 09:00 HORAS DO 
DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Novo Horizonte, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185, Centro, sendo os 
primeiros abertos em sessão pública a ser realizada no DIA 20 DE FEVEREIRO DE 
2020, ÀS 09:30 HORAS, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, 
localizada no mencionado endereço, dos quais os participantes deverão apresentar 03 
(três) invólucros devidamente separados e fechados, nos termos do subitem 5.2. 
 
1.2.1 – No mesmo prazo e local previsto no subitem 1.2, deverão ser entregues, com 
identificação,  contendo o nome do licitante, as: 
 
1) Especificações mínimas da proposta pedagógica do material didático, 
2) Amostras do material didático. 
 
1.3 – A presente licitação será processada e julgada na fase de habilitação/inabilitação, 
bem como a classificação e julgamento das propostas financeiras com aplicação das 
fórmulas previstas neste edital, pela Comissão Permanente de Licitações designada 
pelo Decreto nº 6.760/19 de 01 de outubro de 2019 e a classificação/desclassificação 
das propostas técnicas, com as fórmulas (indicadores técnicos e pontuação), por 
Comissão Especial de Licitação designada pela Portaria SME nº.  42/2019, de 16 de 
dezembro de 2019. 
 
1.4 – O Edital completo poderá ser consultado na Divisão de Licitações, no endereço 
sobrecitado, no horário das 07h30m às 11h00 e das 12h30m às 17h00 horas, e 
adquirido mediante o pagamento da taxa do custo efetivo de reprodução gráfica de R$ 
20,00 (vinte reais), ou gratuitamente pelo site www.novohorizonte.sp.gov.br , sendo que 
quaisquer esclarecimentos a respeito da presente licitação poderão ser obtidos na 
mencionada Divisão, em horário comercial, ou através do telefone (0xx17) 3543-9028, 
pelo fax (0xx17) 3543-9015 ou pelo e-mail licitacao@novohorizonte.sp.gov.br . 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
mailto:licitacao@novohorizonte.sp.gov.br
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1.5 – Compõem o Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 
 

a) Projeto Básico – Termo de Referência - Relação dos serviços/materiais didático 
/ Sistema Ensino (ANEXO I); 

b) Minuta do Contrato (ANEXO II); 
c) Modelo de Declaração de Cumprimento da Exigência Prevista Inc. V art. 27 da 

lei 8.666/93 (ANEXO III); 
d) Modelo de Procuração (ANEXO IV); 
e) Declaração de não parentesco (ANEXO V) 
f) Planilha de Preços Médio (ANEXO VI) 

 
2 – DO OBJETO: 
 
2.1 – Constitui objeto da presente licitação, a contratação de serviços continuados com 
fornecimento de material didático de sistema pedagógico estruturado de ensino para 
alunos e professores da Rede Municipal de Educação compreendendo a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental I e II, composto de: Livros didáticos pata alunos e 
professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II; Plataforma Digital de 
aprendizagem para Alunos e Professores; Formação continuada e capacitação de 
Docentes e Gestores; Avaliação de aprendizagem para alunos, nas quantidades e 
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência.  
 
  
3 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
3.1. A presente licitação possui o valor máximo estimado em R$ 2.461.514,74 (dois 
milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e setenta e 
quatro centavos). 
 
3.2 – As despesas decorrentes da presente contratação onerarão os recursos 
orçamentários do exercício de 2020, nos termos da Lei Municipal nº. 4.943/2019, de 19 
de novembro de 2019: 
 
 
Conta 2020/396 
02 Poder Executivo 
02 11 Secretaria Municipal de Educação 
02 11 01 Ensino 
12 361 0012 2031 0000 – Manutenção Atividade 
Ensino Fundamental. 
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita 
220 – Ensino Fundamental R$ 1.035.000,00 

 
Conta 2020/397 
02 Poder Executivo 
02 11 Secretaria Municipal de Educação 
02 11 01 Ensino 
12 361 0012 2031 0000 – Manutenção Atividade 
Ensino Fundamental. 
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita 
220 – Ensino Fundamental R$ 645.000,00 

 
Conta 2020/436 
02 Poder Executivo 
02 11 Secretaria Municipal de Educação 
02 11 01 Ensino 
12 365 0015 2143 0000 – Manutenção das 
Atividades da Educação Infantil - Creche 
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita 
212 – Educação Infantil – Creche R$ 80.000,00 

 
Conta 2020/452 
02 Poder Executivo 
02 11 Secretaria Municipal de Educação 
02 11 01 Ensino 
12 365 0015 2144 0000 – Manutenção das 
Atividades da Educação Infantil – Pré-Escola 
3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 
distribuição gratuita 
213 – Educação Infantil -  Pré-Escola R$ 
175.000,00 

 
4 – DA PARTICIPAÇÃO: 
 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
          CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                               Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 
exigências constantes deste Edital e seus Anexos concernentes ao objeto da licitação. 
 

4.2. A participação no presente certame implica no reconhecimento de não incidir nos 

impedimentos à participação prevista no art. 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no art. 81, 

da Lei Orgânica do município de Novo Horizonte, incidindo nas responsabilidades 

cabíveis a participação com qualquer impedimento não declarado juntamente com os 

documentos de habilitação para fins de análise jurídica.  

 
4.3. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 
País, de interessados que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução e 
liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, 
estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou declarados 
inidôneos para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
4.4 – Credenciamento: 
 
4.4.1. Na sessão de abertura dos envelopes, as empresas participantes poderão se 
fazer representar: 
 

a) Diretamente por um diretor ou um de seus sócios administradores, através da 
apresentação de cópia autenticada do contrato social, ou 

 
b) Indiretamente por meio de procuração com firma reconhecida, ou 

 
c) Indiretamente por meio de carta de credenciamento específica. 

  
A pessoa credenciada, por qualquer forma, deverá ter poderes específicos para: 

 Manifestar-se em nome da proponente; 
 Desistir da interposição de eventuais recursos. 

 
4.4.2. O contrato social ou procuração com firma reconhecida, deverá ser apresentado 
à Comissão Permanente de Licitação e será examinado no início da sessão, antes da 
abertura do envelope nº 01 – Documentação, que ficará retido pela Comissão de 
Licitação e anexado ao processo. 
 
4.4.3. A ausência do representante credenciado ou a não apresentação ou incorreção 
do documento de credenciamento para participar da sessão de abertura dos envelopes, 
não acarretará a inabilitação ou desclassificação da empresa licitante, embora durante 
os trabalhos só será permitida a manifestação de representantes legais ou 
credenciados, que constará de ata. 
 
4.4.5 – Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais 
de uma empresa licitante. 
 
5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
5.1 – Os documentos referentes aos “ENVELOPES Nº. 1 - HABILITAÇÃO”, “Nº. 2 – 
PROPOSTA TÉCNICA” e “Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS” deverão ser 
acondicionados em envelopes opacos distintos, fechados, rubricados nos locais de 
fechamento e em seu fecho contendo na parte externa, de forma legível, a 
denominação e o endereço da licitante. 
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5.2 – Os “ENVELOPES Nº. 1 – HABILITAÇÃO”, Nº. 2 – “PROPOSTA TÉCNICA” e 
“Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS”, deverão ser caracterizados da seguinte forma: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
PROCESSO Nº. 280/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019 
ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
PROCESSO Nº. 280/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019 
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
PROCESSO Nº. 280/2019 
CONCORRÊNCIA Nº. 003/2019 
ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL: ______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________ 
 
5.3 – Os envelopes nº. 1, nº. 2 e nº. 3, conterão em seu interior os documentos 
solicitados, respectivamente que serão apresentados preferencialmente em uma pasta 
ou capa claramente identificados com este Edital, contendo todos os documentos e 
informações solicitadas. 
 
5.4 – Todos os documentos deverão estar sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datados e assinados pelo responsável, bem como, todas as folhas, que 
compõem os documentos, preferencialmente, deverão estar numeradas, dispostas 
ordenadamente e encadernadas de modo que não contenham folhas soltas. 
 
5.5 – Os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia (mediante 
qualquer processo) autenticada por Tabelião de Notas, por Servidor da Divisão de 
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, ou mediante 
declaração de autenticidade firmada pelo representante legal da empresa, antes do 
horário previsto no item 1.2 deste Edital, ou por publicação em órgão de imprensa 
oficial. É permitida a autenticação dos documentos com a apresentação do original. 
 
5.6 – Não serão aceitos pelas Comissões (Permanente ou Especial) de Licitações os 
documentos que, sendo apresentados em cópias, suas reproduções se mostrem 
ilegíveis. 
 
5.7 – Os documentos somente serão aceitos dentro do seu prazo de validade expresso, 
ou, na hipótese de não indicarem validade, deverão ter data de emissão anterior a 90 
(noventa) dias da data da abertura do “ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO”. 
 
6 – ENVELOPE Nº. 1 – DA HABILITAÇÃO: 
 
6.1. O envelope "DOCUMENTAÇÃO" deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 
inabilitação da proponente, os documentos comprobatórios abaixo, no original, 
publicação oficial ou cópia autenticada, podendo esta ocorrer na própria sessão pública: 
 
6.1.1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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6.1.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações 
subseqüentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores.  
 
6.1.1.2. Inscrição do ato constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício.  
 
6.1.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização, para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.4. DOS DOCUMENTOS DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
6.1.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
 
6.1.4.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
 
6.1.4.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a 
apresentação das seguintes certidões: 
 
6.1.4.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Pública Municipal do domicílio ou 
sede do Licitante, relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 
 
6.1.4.5. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não 
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei. 
 
6.1.4.6. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com 
Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; e 
 
6.1.4.7. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
 
6.1.4.8. Prova de regularidade trabalhista, através da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas ou da Certidão Positiva, com efeito, de Negativa (obtida nos portais do 
Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais 
Regionais do Trabalho); 
 
6.1.4.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 
 
6.1.4.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da 
homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa; 
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6.1.4.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
“6.1.4.10” implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções legais, procedendo-se a convocação dos licitantes para, em sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório. Na hipótese de não 
contratação de empresas com direito de preferência, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
6.1.5. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
6.1.5.1. Comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, igual ou 
superior a 50% (cinquenta por cento), nos termos da SÚMULA Nº. 24, do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fornecido por Pessoas Jurídicas de Direito 
Público ou Privado. 
 
6.1.6. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
6.1.6.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigível e apresentado na forma da lei (assinado pelo contador responsável), com os 
respectivos termos de abertura e encerramento, registrado na Junta Comercial ou 
Cartório de Registro, vedado a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 
A boa situação financeira será avaliada de acordo com os critérios estabelecidos a 
seguir: 
  

LG = 
Ativo Circulante + Realizável em Longo Prazo 

 1,00 
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 

 

LC = 
Ativo Circulante 

 1,00 
Passivo Circulante 

 

GE = 
Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo 

 0,50 
Patrimônio liquido 

 
6.1.6.2. Os resultados isolados das duas primeiras operações (Liquidez Geral - LG e 

Liquidez Corrente - LC) deverão ser maiores ou iguais a 1,0 ( 1,0), enquanto que o 
resultado isolado da operação Grau de Endividamento - GE, deverá ser menor ou igual 
a 0,50. 
 
6.1.6.3.  Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura. 

 
6.1.7. OUTRAS COMPROVAÇÕES: 
 
6.1.7.1. Declaração da licitante, consoante modelo do Anexo III, elaborada em papel 
timbrado e subscrita por seu representante legal, de que cumpre a exigência prevista 
no inc. V do art. 27 da lei 8.666/93; 
 
6.1.7.2. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na 
Lei Complementar Federal nº. 123/06: 

a) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opção pelo 
SIMPLES obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal; 
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b) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de 
Renda ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício-DRE, 
ou, ainda registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial, 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, 
do artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/06. 

 

6.1.7.3. Declaração de não parentesco – Art.81 da Lei Orgânica do Município de Novo 
Horizonte (conforme modelo constante do Anexo V, deste edital). 

 

Nota - a participação no presente certame na condição deste subitem, implica no 
reconhecimento da inexistência de qualquer fato impeditivo. 
 
7 – ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA: 
 
7.1 – A licitante deverá inserir no “ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA”, o 
serviço/material didático / sistema de ensino, bem como apresentar sua descrição 
(características e especificações técnicas completas), que permitam analisá-lo em 
relação às exigências constantes do edital, no que tange aos indicadores técnicos 
0constantes do item 9.14. 
 
8 – ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
8.1 – A licitante deverá apresentar no “ENVELOPE Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS”, 
em 01 (uma) via os seguintes requisitos: 
 
8.1.1 – A proposta de preços, devidamente datada e assinada pelo representante legal 
deverá obrigatoriamente ser apresentada com o preenchimento do preço proposto, 
preferencialmente em papel timbrado da empresa e de acordo com o ANEXO I, parte 
integrante deste Edital, devendo esta conter como anexo os preços unitários através de 
planilha que contemple os itens do orçamento que integra referido anexo, vedado preço 
total superior ao estimado ou de qualquer subitem total constante da mesma. 
 
8.1.2 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, atendendo 
rigorosamente à descrição do objeto deste Edital, devendo estar incluído nos preços 
ofertados, todas as despesas com impostos, taxas, encargos sociais, transporte e 
seguros, não cabendo qualquer outro custo adicional, sendo vedada a inclusão de 
valores pertinentes a encargos financeiros ou de previsão inflacionária. 
 
8.1.3 – Havendo diferença entre os valores registrados resultantes da multiplicação das 
quantidades de bens pelos respectivos preços unitários, e os preços totais por item, ou 
preço global da proposta, prevalecerão os preços menores. 
 
8.1.4 – A validade da proposta, deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data ultima para apresentação do “ENVELOPE Nº. 3 – 
PROPOSTA DE PREÇOS” da presente licitação. 
 
9 – DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
9.1 – Até a data, local e horário designados neste Edital (item 1.2), a Comissão 
Permanente de Licitações receberá os “ENVELOPES Nº. 1 – HABILITAÇÃO”, “Nº. 2 – 
PROPOSTA TÉCNICA” e “Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS”. 
 
9.2 – Não serão recebidos documentos de “HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA” 
e “PROPOSTA DE PREÇOS”, após o horário marcado. 
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9.3 – Após a entrega dos envelopes pelos licitantes, não serão aceitos quaisquer 
adendos, acréscimos, supressões ou esclarecimentos sobre o conteúdo destes. Os 
esclarecimentos, quando se façam necessários, e, desde que solicitados pela 
Comissão Permanente ou Especial de Licitações, constarão obrigatoriamente da ata 
respectiva. 
 
9.4 – É facultado à comissão ou autoridade superior, em qualquer licitação, promover 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente 
na proposta. 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 1 - “HABILITAÇÃO”: 
 
9.5 – Os envelopes serão abertos pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, no dia, local e hora estipulada neste Edital, e todas as folhas serão 
rubricadas por este e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações, ficando à 
disposição dos licitantes para que os mesmos assim procedam. 
 
9.6 – Serão inabilitados os licitantes que deixarem de atender as exigências de 
habilitação, hipótese em que, após o julgamento de recursos ou desistência de sua 
impetração, serão devolvidos os “ENVELOPES Nº. 2 – PROPOSTA TÉCNICA” e “Nº. 
3 – PROPOSTA DE PREÇOS”, devidamente lacrado.  
 
9.7 – Todos os documentos serão disponibilizados em sessão pública para exame, que 
depois de rubricados, será lavrada ata da sessão pública devidamente assinada pela 
Comissão de Licitações e representantes dos licitantes que estiverem presente ao ato.  
 
9.8 – Estarão habilitados os licitantes que atenderem a todas as exigências contidas no 
item 6 – “ENVELOPE Nº. 1 – HABILITAÇÃO”. Poderá, havendo desistência de 
recurso, em ato contínuo, serem abertos os “ENVELOPES Nº. 2 – PROPOSTA 
TÉCNICA”. 
 
9.9 – Havendo recurso, os documentos e envelopes fechados, ficarão sob guarda da 
Comissão Permanente de Licitações. 
 
9.10 – Decorridos todos os prazos de recursos, a Comissão Permanente de Licitações 
marcará a data, hora e local da abertura dos “ENVELOPES Nº. 2 – PROPOSTA 
TÉCNICA”, comunicando via publicação na Imprensa Oficial do Município, 
disponibilizando no sitio oficial www.novohorizonte.sp.gov.br e disparando e-mail a 
todos os licitantes. 
 
9.11 – Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceita pela Comissão Permanente de 
Licitações, desde que feita através de requerimento formal, acompanhado de peças 
comprobatórias do fato. 
 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 2 - “PROPOSTA TÉCNICA”: 
 
9.12 – Instalada a sessão de abertura dos envelopes com as “PROPOSTAS 
TÉCNICAS” pela Comissão Especial de Licitação, será repetido o procedimento de 
verificação de credenciais e inviolabilidade dos envelopes que serão abertos e todas as 
folhas serão rubricadas pelos seus membros, ficando à disposição dos licitantes para o 
mesmo procedimento.  
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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9.13 – Procedida à análise das “PROPOSTAS TÉCNICAS”, é dada a palavra aos 
presentes que farão constar em ata o que quiserem acerca da sessão pública, 
suspendendo-se a sessão para que a Comissão Especial de Licitação possa examinar 
e atribuir a pontuação. Serão relacionadas as licitantes desclassificadas por não 
atendimento às exigências previstas neste Edital, sob aspecto técnico, que será 
regularmente publicado na Imprensa Oficial do Município de Novo Horizonte (diário 
eletrônico) e no site www.novohorizonte.sp.gov.br. Não tendo ocorrido a interposição de 
recursos, serão devolvidos os “ENVELOPES Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS” às 
empresas desclassificadas, devidamente lacrados e designada a data da abertura dos 
“ENVELOPES Nº. 3 – PROPOSTA DE PREÇOS” referentes às empresas 
classificadas. 
 
 
DOS CRITÉRIOS PARA O JULGAMENTO DA “PROPOSTA TÉCNICA”: 
 
9.14 – O julgamento da “PROPOSTA TÉCNICA”, para obtenção dos índices técnicos 
será realizado de acordo com a atribuição de pontos abaixo: 
 
9.14.1 – A pontuação de cada licitante será auferida pela soma dos pontos dos 
indicadores técnicos. 
 
9.14.2 – Serão desclassificados os licitantes cuja pontuação técnica não atinja o mínimo 
de 100 (cem) pontos. 
 
9.14.3 – O julgamento das propostas técnicas com as devidas pontuações será 
publicado na imprensa Oficial do Município e no site www.novohorizonte.sp.gov.br, para 
efeito do exercício recursal. 
 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES Nº. 3 - “PROPOSTA DE PREÇOS”: 
 
 
9.15 – Somente serão abertos os envelopes das proponentes classificadas na fase de 
“PROPOSTA TÉCNICA”. 
 
9.16 – Instalada a sessão para dar continuidade ao processo de abertura dos 
envelopes e repetidas as cautelas de praxe, o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações dará vista das propostas de preços a todos os presentes que, depois de 
rubricadas, será objeto de exame de sua conformidade. 
 
9.17 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências legais e 
as deste instrumento convocatório no todo ou em parte, inclusive no que fizer menção a 
qualquer forma de correção ou atualização monetária. As falhas formais ou materiais 
que não comprometam a substancia da proposta, isonomia e segurança da licitação, 
poderão ser sanadas pela Comissão Permanente de Licitações, desde que prestados 
esclarecimentos e informações em tempo determinado. 
 
9.18 - Ainda serão desclassificadas propostas com preços superiores ao total estimado 
constante subitem 3.1, ou com qualquer dos preços unitários superior ao constante do 
anexo VI (orçamento detalhado da composição dos preços unitários). 
 
9.19 - As propostas cujos preços sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor 
valor de que trata o art. 48, § 1º, da Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não 
comprovarem a exeqüibilidade, serão desclassificadas. 
 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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9.20 – A Comissão Permanente de Licitações, após verificar o cumprimento das 
exigências e a veracidade e análise das informações e documentos, julgará a presente 
licitação segundo os critérios “Técnica e Preço” constantes deste edital. 
 
9.21 – O resultado da classificação e julgamento será publicado no Diário Oficial do 
Município de Novo Horizonte e disponibilizado no site www.novohorizonte.sp.gov.br. 
 
9.22 – Não será levada em consideração para efeito de julgamento, a proposta que 
contenha vantagem não prevista neste ato convocatório. 
 
 
10 – CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 
 
 
10.1 – O julgamento da presente licitação será realizado pelo tipo “Técnica e Preço” 
previsto neste edital, com atribuição de pontos da “PROPOSTA TÉCNICA” e à 
“PROPOSTA DE PREÇOS”, sendo esta correspondente ao total geral de valores 
apresentados, nos termos do item 8.1.1. A classificação dos proponentes far-se-á de 
acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço de 
acordo com os critérios estabelecidos a seguir: 
 

Pv= Mpp/pp x Pmpt 
 

Preço valorizado = ((Menor preço proposto)/(Preço proposto)) x 140 

 
Mp= Pv+Pt/2 
 

Média ponderada = (Preço valorizado + Proposta Técnica)/2 

 
10.2 – A transformação de preços em valores para obtenção da média ponderada 
se fará com a observância do seguinte critério legal: 
 

O inciso I do § 2º do artigo 46 da Lei 8.666/93, diz que é necessário “valorizar as 
propostas de preços de acordo com critérios objetivos preestabelecidos no 
instrumento convocatório”. Portanto, atribui-se um valor relativo para cada preço, 
compatível com a valorização dos pontos da proposta técnica. Desta forma obter-
se-á um par de números, que representam as pontuações originadas pelo preço e 
pela técnica, para cada concorrente a fim de ser possível efetuar o cálculo da 
média ponderada entre estes valores de acordo com o inciso II do referido 
parágrafo. 
 

Tomaremos como referência a proposta técnica, cuja pontuação máxima prevista 
é de 140 pontos.  Iremos atribuir então para o menor preço proposto o valor de 
140 pontos. Os demais preços apresentados pelos concorrentes serão 
valorizados na proporção indireta do menor preço apresentado em relação à 
pontuação máxima que é 140. Desta forma quanto maior o preço, menor a 
pontuação. 

 

O procedimento de cálculo da valorização do preço encontra-se descrito a 
seguir: 
 

Preço valorizado = ((Menor preço proposto)/(Preço proposto)) x 140 

 
Exemplo: 
Menor preço proposto = R$ 140,00 

http://www.novohorizonte.sp.gov.br/
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Preço proposto pelo licitante = R$ 175,00 
Preço valorizado do licitante = 140,00/175,00 x 140 = 112 
Preço valorizado do licitante = 112 
 

A valorização da proposta técnica é obtida pelo simples somatório dos pontos 
diretamente atribuídos na avaliação de cada quesito do questionário. A pontuação 
máxima possível é 140. 
 

Uma vez que os preços e a proposta técnica estão valorizados parte-se para o 
cálculo da média ponderada permitindo que se classifiquem os licitantes em 
ordem decrescente de valores, de forma que o vencedor será aquele que obter a 
maior média.  

 

Média ponderada = (Preço valorizado + Proposta Técnica)/2 

 

Da Classificação: 
 

10.3 – A classificação será realizada pela ordem decrescente de valores, sagrando-se 
vencedor o licitante que obter a maior média ponderada. 
 
11 – DA ADJUDICAÇÃO: 
11.1 – O julgamento e a respectiva classificação final das propostas, mediante 
julgamento, respectivamente, da Comissão Permanente de Licitações e da Comissão 
Especial, após sua publicação no Diário Oficial do Município, em uma única edição, 
para efeitos de recursos, serão submetidos à apreciação pela autoridade superior, o Sr. 
Prefeito Municipal, a quem cabe: 

Aceitar a classificação e julgamento final, homologando-a e adjudicando os 
objetos licitados à(s) licitante(s) vencedoras; 

Anular o presente certame total ou parcialmente nos casos de ilegalidade no 
procedimento ou julgamento, mediante decisão fundamentada; e 

Revogá-la por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficientemente justificado. 
 

12 - HOMOLOGAÇÃO: 
12.1. Homologada esta licitação, o seu objeto será contratado com a licitante 
vencedora, através da expedição do Contrato Administrativo. 
 
12.2. Após homologado o resultado da licitação a adjudicatária será regularmente 
convocada para a assinatura do contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
12.3. No caso em que a adjudicatária decair do direito à aquisição do objeto desta 
licitação a Prefeitura poderá revogar esta licitação, ou convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação para adquirir os materiais, em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
13 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
13.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, nos termos do art. 57, inc., II, 
da Lei Federal nº. 8.666/93, por até 60 (sessenta) meses. 
 
14 - DO REAJUSTE 
14.1 – Na hipótese de prorrogação o preço será reajustado com base no IPCA/IBGE, 
acumulado nos últimos 12 (doze) meses. 
 
15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
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15.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar e devolver devidamente 
assinado o termo de contrato importará em multa de 20% sobre o valor total constante 
da proposta e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos, 
uma vez constatado prejuízo para o atendimento a área de educação. A recusa se 
configura a partir do 5° dia útil da data da notificação para retirada e devolução 
devidamente assinado. Também incide nas mesmas sanções a microempresa ou 
empresa de pequeno porte que, uma vez consultada, valer-se do tratamento 
privilegiado de que trata os artigos 42 e 43, da Lei Complementar nº. 123/2006, e que, 
sem justo motivo deixar de contratar por não apresentar a regularidade tempestiva da 
situação fiscal. 
 
15.2. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na entrega dos materiais 
pedagógicos , calculada sobre o preço total correspondente a cada pedido, nos 
primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o percentual elevado para 2% (dois por 
cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da CONTRATANTE decidir pela 
rescisão unilateral do contrato por  culpa da CONTRATADA, sem prejuízo do processo 
de advertência ou impedimento de contratar com a Administração por dois anos no 
caso de rescisão por culpa da contratada.. 
 
15.3. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em 
decorrência de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no 
subitem 15.2, sem prejuízo do processo de advertência. 
 
15.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada 
proporcionalmente à etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada 
concomitantemente sanção de impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de 
inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa 
de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato cobrada proporcionalmente à etapa 
não cumprida, quando for aplicada concomitantemente sanção de impedimento de 
licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma lei, nas hipótese 
em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 
8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  
 
15.5. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante 
que, por seu comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos 
previstos no artigo 88, da Lei 8.666/93.  
 
15.6. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade 
que implique no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de 
declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de 
Contas do Estado. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 
16.1. Os serviços serão prestados continuamente, de acordo com a disposição 
constante do anexo I. 
  
16.2. Os materiais didáticos deverão ser entregues nas unidades escolares nos 
endereços do quadro anexo ao Termo de Referência para conferência da Secretaria 
Municipal de Educação com acompanhamento de um membro da mesma Diretoria, nos 
horários das 07h30m às 11h00 horas e das 12h30m às 17h00 horas. 
 
16.3. Após o recebimento e conferência dos materiais didáticos, a Secretaria Municipal 
de Educação, determinará a destinação dos mesmos. 
 
17 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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17.1 – Prestar os serviços, bem como entregar os materiais didáticos de acordo com as 
especificações e características mínimas exigidas neste edital e seus anexos. 
 
17.2 – Substituir os materiais que por ventura apresentarem problemas, desde que 
originados por erro ou defeito de fabricação dos mesmos. 
 
17.3 – Fornecer à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, os dados técnicos que esta 
achar de interesse, e todos os elementos e informações necessários, quando solicitada. 
 
17.4 – Prestar os serviços sob sua inteira responsabilidade, inclusive quanto aos 
encargos e tributos que por ventura existirem ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação, eximindo a Prefeitura Municipal de Novo Horizonte de quaisquer ônus. 
 
17.5 – A proponente vencedora, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 65, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, se obriga a aceitar nas mesmas 
condições de sua proposta os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços 
ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
17.6 – A licitante vencedora do certame deverá manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
18 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
18.1 – Os pagamentos serão efetuados da forma parcelada, dividido o total em 06 
(seis) parcelas bimestrais, desde que atendidas todas as condições previstas no 
contrato, inclusive o regular cumprimento do cronograma de entrega do material 
didático, de acordo com o calendário escolar previsto para o ano letivo, obedecida a 
ordem cronológica. 
 
18.2. Os pagamentos serão executados através transferência “on line” (depósito em 
conta corrente) em favor da Licitante vencedora, mediante a apresentação da fatura 
acompanhada da cópia do comprovante de regularidade do INSS e FGTS, sem prejuízo 
de atendimentos das demais normas previdenciárias incidentes sobre a prestação de 
serviços/fornecimento, inclusive com conseqüente retenção e recolhimento de 
importância de natureza previdenciárias e decorrentes de multas. 
 
18.2.1. A licitante vencedora deverá oferecer o número de sua conta corrente, da 
agência e do banco de sua preferência.  
 
18.3 – Não será efetuada antecipação de pagamento de parte do preço ofertado, seja a 
qualquer título. 
 
19 – DOS ESCLARECIMENTOS: 
19.1 – As dúvidas quanto interpretação dos termos deste Edital e de seus Anexos, bem 
como quaisquer incorreções ou discrepâncias neles encontrados, deverão ser 
protocolados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, antes da data de encerramento da licitação sem efeito suspensivo. 
 
19.2 – Não serão levados em consideração pela Prefeitura, em qualquer fase, 
quaisquer consultas, pleitos ou reclamação que não tenha sido formulada por escrito e 
devidamente protocolada.  
 
19.3 – Quaisquer dúvidas surgidas, após abertura dos envelopes, ficarão sujeitas à 
interpretação das Comissões, respectivamente, Permanente e Especial de Licitações à 
luz do edital e do ordenamento jurídico aplicável a espécie. 
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20 – RECURSOS: 
20.1. As participantes da presente concorrência poderão recorrer à autoridade 
competente contra qualquer ato relacionado, bem como impugnar o próprio Edital, 
desde que observadas as condições e termos impostos pela Lei Federal nº 8.666/93: 
 

a) recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 

 Habilitação ou inabilitação dos licitantes; 
 Julgamento das propostas; 
 Anulação ou revogação da licitação; 
 Indeferimento do pedido de inscrição cadastral; 
 Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 

8.666/93; 
 Aplicação das penas de advertência, suspensão 

temporária/impedimento ou multa. 
 
b) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico;  

 
c) Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

d) Impugnação do Edital e seus anexos até dois dias úteis anteriores à data 
aprazada para apresentação dos envelopes documentação e proposta. 
 
e)  A impugnação feita intempestivamente pela proponente não o impedirá 
de participar do processo licitatório até a decisão definitiva. 

 
21 – ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA 
21.1. O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de 05 (cinco) 
dias uteis, a partir do comunicado expedido pela Comissão de Licitação, devendo 
promover o recolhimento da garantia de execução em qualquer das modalidades 
previstas no art. 56, da Lei nº 8.666/93, no valor de 5% (cinco por cento) de sua 
proposta. 
 
21.2. Fica designado como local para retirada do termo de contrato, a Divisão de 
Licitações, sito à Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº. 185 – Centro, local em que 
será devolvido devidamente assinado. 
 
21.3. O prazo concedido para retirada e assinatura do termo de contrato, poderá ser 
prorrogado uma única vez por igual período, quando solicitado durante o seu 
transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Administração. 
 
21.4. Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, 
a Divisão de Licitações poderá convocar as outras licitantes na ordem de classificação 
para fazê-lo com igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora (art.64, 
da LF 8.666/93), ou ainda propor a revogação da licitação. 
 
21.5. Somente será permitida a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 
associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial bem 
como a fusão, cisão ou incorporação art. 78, VI da Lei Federal 8.666/93 e demais 
alterações posteriores, após regular exame do pedido acompanhado de documentos 
que a Administração entender conveniente para a segurança da execução do objeto. 
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21.6. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de abertura das propostas, sem 
convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos 
assumidos (art.64, §3º, da LF 8.666/93). 
 
21.7. O contrato e seus aditamentos (se houver), serão lavrados na Divisão de 
Licitações. 
 
21.8. As condições de pagamento, reajustamento, faturamento, garantias de execução 
contratual, penalidades, obrigações e responsabilidades são as estabelecidas neste 
EDITAL e na “Minuta do Contrato”. 
 
22 - DA FISCALIZAÇÃO: 
22.1. Para assegurar a perfeita execução dos serviços em conformidade com as 
condições do Edital e cláusulas contratuais, a Prefeitura designará um fiscal para 
acompanhar e fiscalizar os trabalhos, preferencialmente um servidor da Secretaria 
Municipal de Educação que ficará responsável pelos recebimentos provisórios e 
definitivos dos materiais/serviços. 
 
23 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 
23.1. A simples participação na presente licitação, caracterizada pela apresentação dos 
envelopes, implica na sujeição a todas as exigências e condições estabelecidas neste 
ato convocatório. 
 
23.2. A Administração deverá anular por ilegalidades, podendo revogar por 
conveniência, ou sobrestar face a importunidade de sua realização a presente 
concorrência, mediante despacho devidamente fundamentado, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
23.3. Fica assegurado à Administração o direito, com a devida fundamentação, aceitar 
ou recusar, no todo ou em parte, quaisquer propostas podendo inclusive, anular ou 
revogar a presente licitação, sem que desse ato ocorra à empresa participante o direito 
de qualquer título de indenização, ainda que por despesas que tenha efetuado para se 
apresentar à mesma. 
 
23.4. Todas as declarações e informações prestadas, em atendimento às normas do 
presente Edital, sujeitam-se às penas da Lei. 
 
23.5. Os casos omissos serão regulados pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, sendo apreciados e decididos pela Comissão Permanente de 
Licitações, submetendo-os, conforme o caso, à apreciação da autoridade superior. 
 
24 – DO FORO: 
24.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da presente licitação, 
fica eleito o Foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer 
outro, mesmo que privilegiado independente do domicílio das partes. 

 
Novo Horizonte, 03 de janeiro de 2020. 

 
 
 

TOSHIO TOYOTA 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO Nº 280/2019 
CONCORRÊNCIA Nº 003/2019 
 

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

 

O objeto do presente termo de referência é a contratação de sistema pedagógico 

estruturado de ensino para alunos e professores da Rede Municipal de Educação 

compreendendo a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, composto de: 

 

• Livros didáticos para alunos e professores da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental I e II; 

• Plataforma digital de aprendizagem para alunos e professores; 

• Formação continuada e capacitação de docentes e gestores; 

• Avaliação de aprendizagem para alunos; 

2. FINALIDADE: 

As exigências presentes no mundo contemporâneo denunciam a necessidade da 

escola estar preparada para lidar com elas, nesse sentido, cabe a instituição educativa, a 

função de transmissão de conhecimentos de forma associada à realidade. Desta forma, faz-se 

necessário o aprimoramento de novas formas didáticas e metodológicas de promoção do 

processo de ensino e aprendizagem através da aquisição de um sistema pedagógico de ensino, 

que tem por finalidade apoiar e sustentar o projeto educacional a ser utilizado pelos 

professores e alunos da educação infantil, ensino fundamental I e II, e que sejam compostos 

de material didático, para docentes e discentes, estruturado e integrado por disciplinas que se 

apresentem com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum 

Curricular e demais referenciais normatizados pelo MEC, uma plataforma digital de 

aprendizagem, que articule informações e atividades juntamente com o material didático e 

que dê suporte para  a pesquisa, produção e  formação de docentes  e discentes. O sistema 

também deve apresentar uma proposta de assessoria pedagógica de implantação e formação 

continuada do corpo docente, equipes técnica e gestores da educação municipal, bem como 

ferramentas para acompanhar os resultados educacionais do município e o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

3. JUSTIFICATIVA: 

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Novo 

Horizonte definiu alguns critérios observando as convicções políticas pedagógicas do 

Município, a serem adotados na rede pública, com o objetivo de disponibilizar o que há de 

melhor no mercado e mais adequado à realidade educacional atual.  

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

que resumimos da seguinte forma: Ensinar é compartilhar, confrontar, debater ideias e 

mediante estas atividades, professores, alunos e comunidade transcende seus conhecimentos 

adquiridos, gerando novas estruturas mentais. 
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Compreendemos que o processo de formação humana não deve ser algo desvinculado 

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

necessariamente, contribuir para que se desenvolvam seres humanos sensíveis, críticos, 

autônomos e capazes de lidar com as demandas e exigências desta mesma sociedade. Por esse 

motivo, defendemos a importância de a instituição educativa oportunizar espaços de 

aprendizagem, onde o conteúdo seja trabalhado de maneira viva, interativa, dinâmica, sendo 

possível dimensioná-lo sobre diferentes perspectivas, oportunizando ao educando, condições 

de olhar a realidade com o intuito de compreendê-la, desenvolvendo o senso de percepção 

sobre os fatos, a prática do questionamento e da dúvida, e o desejo  de  saber mais e 

melhor, condições  necessárias no processo  de aprimoramento  da  competência  crítica.  

Outrossim, acreditamos que uma das competências básicas inerentes ao trabalho docente é 

a de decidir sobre a qualidade e a quantidade de conhecimentos, ideias, conceitos e 

princípios a serem explorados nas atividades curriculares, estabelecendo uma relação 

intrínseca com a realidade social a qual esteja inserida e tornando o ensino 

contextualizado e alinhado a tecnologia digital. 

Nossos profissionais se encontram empenhados em investir na educação, 

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

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

Dentro desta perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação deseja continuar 

oferecendo aos alunos e professores um universo de possibilidades de ampliação didática 

dos assuntos com outras informações e dados correlatos por meio de material didático, para 

docentes e discentes; uma plataforma com conteúdo educacional, que articule informações 

e atividades juntamente com o material didático e que dê suporte para a pesquisa, produção 

e formação de docentes e discentes; uma proposta de assessoria pedagógica de implantação e 

formação continuada do corpo docente, equipes técnica e gestores da educação municipal; 

ferramentas para acompanhar os resultados educacionais do município e o processo de 

aprendizagem dos alunos. 

Sendo assim, pretendemos que a comunidade escolar forme parceria com um 

sistema pedagógico estruturado de ensino, que ofereça ferramentas educacionais 

inovadoras, pois assim será propiciada a concretização dos objetivos educacionais desta 

municipalidade. 

Esse conjunto de elementos do sistema pedagógico deverá, de maneira integrada, 

acompanhar as mudanças educacionais, incentivando a comunidade educativa, 

subsidiando-a com planos de estudos consistentes e qualificados para o alcance do 

aperfeiçoamento da mediação pedagógica, e, consequentemente, de melhores resultados de 

aprendizagens para o aluno. Os materiais também deverão estar fundamentados nos 

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

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

Além disso, para contribuir com o processo de inclusão na escola, o sistema 

pedagógico a ser adotado deverá disponibilizar materiais didáticos para alunos portadores de 

necessidades especiais (visuais), oferecendo, para tanto, materiais ampliados (A3) e em 

Braille, se necessário. 

Os materiais didáticos devem privilegiar a articulação entre os conteúdos e estarem 

organizados por eixos e âmbitos de ensino para a Educação Infantil. Para os alunos do 

Ensino Fundamental, o sistema pedagógico deverá propor em seus recursos didáticos, 

situações pedagógicas que envolvam a pesquisa de diferentes naturezas, oficinas, trabalhos 

em grupo, debates, estudos dirigidos, demonstrações em laboratório, estudo de textos, 

entrevistas, visitas, observações, etc. Tais estratégias deverão favorecer o desenvolvimento 

de diferentes competências e estilos de pensar, assim como estabelecer a noção de 

participação, em que o aluno é o sujeito do seu próprio processo de conhecimento, saindo 

de um estado de passividade para atuar como protagonista consciente na natureza e na 

tecnologia que o rodeiam. 
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Salienta-se que as situações de aprendizagem deverão promover o uso das 

diversas linguagens, e, com o intuito de envolver ainda mais os alunos no processo 

educativo, os materiais didáticos deverão atentar-se ao projeto gráfico, apresentando uma 

diagramação e programação visual de alta qualidade de resolução, sempre adequadas às 

metodologias propostas, às necessidades de aprendizagem e ao nível de escolaridade. Por 

último, os materiais também deverão conter materiais de apoio, com vistas a enriquecer as 

situações de ensino. 

Quanto à inserção de tecnologias educativas no cotidiano escolar, o sistema 

pedagógico deverá disponibilizar um ambiente digital de aprendizagem composto por um 

conjunto de tecnologias e recursos que permitem potencializar o aprendizado e o 

engajamento individualizado do aluno, de acordo com as necessidades e o ritmo de cada um. 

Que contemple conteúdos didáticos, os quais abrangem todas as etapas e níveis de ensino, 

permitindo a análise das progressões relacionadas ao ensino e a aprendizagem dos 

conteúdos de cada eixo ou área do conhecimento. 

Pretende-se, ainda, que seja realizada uma formação continuada, como fonte de 

conhecimento para toda a equipe de profissionais da rede de ensino. Por isso, a assessoria 

deverá levar docentes e gestores a participarem de cursos e palestras, que objetivem 

apresentar o funcionamento e a estrutura do sistema pedagógico, assim como, de cursos que 

favoreçam a reflexão sobre temas educacionais que estão em destaque. Além dos encontros 

presenciais, também deverão ser disponibilizados atendimentos personalizados por telefone, 

e-mail e web conferência, garantindo a funcionalidade do sistema. 

Por fim, objetivando analisar o aprendizado dos alunos e verificar os resultados entre 

as diferentes etapas em que o ensino é organizado, o sistema pedagógico deve disponibilizar 

uma ferramenta na área de avaliação educacional.  

Essa avaliação deve ser aplicada anualmente, e deverá coletar e sistematizar 

informações sobre o desempenho dos alunos do 3º e do 7º ano do Ensino Fundamental, nos 

anos em que ocorre a aplicação oficial do SAEB e para os alunos do 4º e do 8º ano do ensino 

fundamental, nos demais anos, verificando o nivel de proficiência de cada aluno, por meio de 

testes e questionários contextuais nos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências. Com tal ferramenta, as ações educacionais serão melhor direcionadas, 

o que irá fundamentar uma gestão mais eficaz, contribuindo assim com a qualidade de ensino, 

uma vez que o município já adota um sistema de avaliação contínua do processo ensino 

aprendizagem.  

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

consonância com os valores e com as políticas públicas de educação básica do município de 

Novo Horizonte na medida em que suas propostas pedagógicas revelam acreditar que a 

transformação da vida da aula e a vida da escola dependem da possibilidade de se vivenciar 

práticas sociais que induzam a solidariedade, a colaboração, a experimentação compartilhada, 

assim como a outro tipo de relação com o conhecimento e a cultura, estimulando a busca, a 

iniciativa e a criação. 

Diante do exposto acima, reafirma-se o desejo da equipe pedagógica da rede 

municipal de ensino de Novo Horizonte, no sentido de que nossa comunidade escolar forme 

parceria com um sistema pedagógico que forneça para alunos e professores da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental I e II, ferramentas pedagógicas, com as características 

descritas anteriormente. Isso tudo para que esses mesmos alunos e professores possam 

usufruir de instrumentos, que farão a diferença na construção do processo de ensino e 

aprendizagem de maior qualidade e equidade. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (Quantitativos e Especificações 

mínimas): 
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4.1 Quantitativos: 

Estima-se, aproximadamente, a quantidade de 5230 (cinco mil, duzentos e 

trinta) alunos dos estabelecimentos escolares do Município, para utilização dos 

materiais didáticos e demais recursos, com a seguinte distribuição: 
 

 

Níveis de Ensino 

 

Níveis/Anos 

Quantidade Estimada de alunos 

Ano letivo: 2020 

Educação Infantil 

Maternal I (2 anos) 147 

Maternal II (3 anos) 340 

Jardim I (4 anos) 433 

Jardim II (5 anos) 426 

Ensino Fundamental I 

1º Ano 364 

2º Ano 415 

3º Ano 438 

4º Ano 428 

5º Ano 496 

Ensino Fundamental II 

6º Ano 503 

7º Ano 377 

8º Ano 450 

9º Ano 413 

Total de Alunos 5230 
 

4.2 Especificações 

Mínimas: 

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

deverá estar em conformidade em sua integralidade com os parâmetros e requisitos 

pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações técnicas 

descritas abaixo. 

As empresas licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta técnica, as 

amostras dos materiais didáticos e demais recursos, produtos e serviços que compreendem o 

sistema pedagógico, conforme características a seguir. 

A falta de apresentação de quaisquer dos materiais/documentos/descritivos 

especificados neste item implicará na desclassificação da empresa participante. 

4.3 Das entregas: 

Os materiais didáticos deverão ser entregues nos endereços das Unidades Escolares, conforme 

informações da Secretaria Municipal de Educação no final deste Anexo. 
 

5. CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL DIDÁTICO  
 

5.1 Livros didáticos para o aluno na Educação Infantil, Maternal I (2 anos), sendo: Para a criança 

➢ Lâminas de experimentação que atendem as propostas de trabalho apresentadas nas 

sequências didáticas para crianças de 2 anos. Material em formato horizontal, capa 

confeccionada em papel resistente, com impressão colorida, páginas destacáveis, impressas em 

papel de qualidade, em quatro cores, com projeto gráfico adequado a faixa etária. 

1. Para o professor 
 

 02 (dois) livros didáticos anuais, sendo 01 (um) para cada semestre, destinado para subsidiar 

a prática pedagógica do professor, por meio de sequências didáticas. Material em formato 

vertical, capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida, miolo impresso 

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

 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
          CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                               Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
 

5.2. Livros didáticos para o aluno na Educação Infantil, Maternal II (3 anos), sendo: Para a criança 

➢ Livros didáticos, sendo 01 (um) 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 confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 

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

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

do miolo; e acabamento em espiral, com picote. 

2. Para o professor 
 Livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização 

didático-metodológica está estruturada a partir dos campos de experiências e dos seis direitos de 

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

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

qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, acabamento em espiral.  

 Materiais complementares, consumíveis, confeccionados em papel resistente, compostos 

por 01 (um) cartaz régua do crescimento e 01 (um) calendário anual, organizado em 12 (doze) 

cartazes, sendo 01 (um) para cada mês do ano. 

 01 (um) livro didático anual de Arte e Educação Física, em formato vertical, acabamento 

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

 
 

5.2. Livros didáticos para o aluno na Educação Infantil, Jardim I (4 anos), sendo:  

Para a criança 

➢ Livros didáticos, sendo 01 (um) 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 confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em papel de 

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

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

acabamento em espiral, com picote. 

3. Para o professor 

➢ Livros didáticos, sendo 01 (um) 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 

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

papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro; e acabamento em 

espiral. 

➢ 01 (um) livro didático anual de Arte e Educação Física, em formato vertical, acabamento 

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

 

5.3. Livros didáticos para o aluno na Educação Infantil, Jardim II (5 anos), sendo: 
Para a criança 

➢ Livros didáticos, sendo 01 (um) 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 confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 

miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com adesivos e destaque para 

o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado 

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

3. Para o professor 

➢ Livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre ou semestre, cuja organização 

didático-metodológica está estruturada a partir dos cinco campos de experiências e dos 
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seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Material 

em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; 

miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio 

livro; e acabamento em espiral. 

➢ 01 (um) livro didático anual de Arte e Educação Física, em formato vertical, acabamento 

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

5.4. Livros didáticos  

5.4.1. Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano): 

Material para o aluno 

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

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

e Arte. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão 

colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; destaque para o projeto gráfico 

adequado à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel com 

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

4. Material para o professor 

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

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

Geografia. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 

impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de 

apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e 

acabamento em espiral.   

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

formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores. 

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

Física, em formato vertical, acabamento espiralado, capa confeccionada em papel resistente e 

miolo impresso em quatro cores. 

• Cartões móveis com letras e números. (somente para 1º ano) 

5.4.2 Ensino Fundamental (6º AO 9º ANO) 
 

Material para o aluno 

➢ 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a 

integração dos seguintes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte. Material em formato vertical; 

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

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

à faixa etária do aluno; material de apoio no próprio livro, confeccionado em papel 

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

➢ 01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos (somente para o 9º ano). 

Material para o professor 

• 04 (quatro) livros didáticos para cada componente curricular: Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa e Arte, sendo 01 (um) para cada 

bimestre. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 

impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de 

apoio no próprio livro, confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e 

acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. 
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Material  em  formato  vertical,  acabamento  espiralado,  capa  confeccionada  em  papel 

resistente e miolo impresso em quatro cores. 

 01 (uma) tabela de classificação periódica dos elementos químicos (somente para o 9º 

ano). 

 
6. DEMAIS CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

 

6.1 Plataforma digital de aprendizagem para alunos e professores: Ambiente digital de 

aprendizagem com acesso para alunos, familiares, professores e gestores, por meio de logins e 

senhas individuais. Composto por um conjunto de tecnologias e recursos que permitem 

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

necessidades e o ritmo de cada um. Que ofereça objetos educacionais interativos para 

complementação dos conteúdos do material didático e que seja atuante em alguma rede de 

ensino. Para comprovação de atendimento deste item, deverão ser apresentadas senhas ou 

chaves para acesso e um documento especificando detalhes do ambiente virtual disponível, 

bem como das ferramentas possíveis de serem utilizadas.  

6.2 Formação continuada e capacitação de docentes e gestores: Formação de docentes e 

gestores dos diversos níveis (Educação Infantil e Ensino Fundamental), cujo conteúdo tenha 

alinhamento com os materiais didáticos impressos. Para atendimento deste item, deverão ser 

apresentado um descritivo geral do assessoramento e sua contribuição para formação 

continuada de toda equipe (técnica, docentes e gestores). A cada final de carga horaria de 

formação, emitir certificado aos participantes. Deverão ser fornecidas no mínimo 130 (cento e 

trinta) horas, distribuidas conforme demanda solicitada pela Secretaria Municipal de Educação 

de Novo Horizonte/SP. 

6.3 Avaliação de aprendizagem para alunos: Ferramenta de avalição do processo de 

aprendizagem que deve ser aplicada anualmente, em modo impresso e deverá coletar e 

sistematizar informações sobre o desempenho dos alunos do 3º e do 7º anos do ensino 

fundamental, nos anos em que ocorre a aplicação oficial do SAEB e para os alunos do 4º e do 

8º anos do ensino fundamental, nos demais anos verificando o nivel de proficiência de cada 

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

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. Para comprovação de atendimento deste item, 

deverá ser apresentado um documento especificando detalhes do processo de avaliação dos 

alunos. 

6.4. Avaliação diagnóstica bimestral: Avaliações impressas para os alunos do 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental, a ser realizada nos finais de cada bimestre, compreendendo todos os 

componentes curriculares. 

6.5. Capa personalizada para os livros didáticos: Para atendimento deste item, deverá 

ser apresentada uma sugestão/proposta de capa personalizada contemplando imagens do 

município. 
 
7, AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA -   CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 

7.1. AMOSTRAS 

Para efeitos de atribuição das pontuações às propostas técnicas, os licitantes deverão entregar os 

documentos e as amostras de materiais abaixo indicadas, conforme descrito no item 5 do Termo 

de Referência: 

 

Item Descrição Situação 

1 

Coleção de livros ou apostilas didáticas, para o aluno e professor: 

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

II (5 anos) da Educação Infantil, 1º ao 9º Ano do Ensino 

Fundamental, conforme descrito no item 5. 

(   ) Entregue 

(   ) Não Entregue 
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2 Descrição dos serviços de avaliação de aprendizagem para alunos. 

 

( ) Entregue 

( ) Não Entregue 

3 
Descrição dos serviços de avaliação diagnóstica bimestral para 

alunos. 

(   ) Entregue 

(   ) Não Entregue 

 

 

4 
Descrição do Ambiente digital de aprendizagem e senha de acesso 

para o portal conectado à Internet. 

( ) Entregue 

 ( ) Não Entregue 

5 
Projeto para os cursos de assessoria pedagógica, para os educadores, 

gestores e equipe técnico-pedagógica e funcionários da educação. 

( ) Entregue 

( ) Não Entregue 

 

7.2. ESPECIFICAÇÕES DESEJÁVEIS – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO TÉCNICA  
 

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

critérios: 

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

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

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

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

Pedagógico de Ensino é regular e atende parcialmente os critérios de avaliação: na apresentação, 

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

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

desconformidade com o referido Edital ou deixou de apresentar. 

 
Comissão Técnica:  

Empresa: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS EDUCAÇÃO INFANTIL  

FATORES 

PONTUAÇÃO 

10 5 0 

Material didático para crianças da Educação Infantil com situações didáticas que 

respeitam as etapas do desenvolvimento cognitivo, físico, motor, social e afetivo da 

criança. 

   

Material didático para crianças da Educação Infantil com proposta pedagógica embasada 

na concepção interacionista, a qual promove a autonomia e o protagonismo infantil.  

   

Material didático para crianças da Educação Infantil com dinâmicas de aprendizagens 

interativas, com objetivo de proporcionar avanços no seu desenvolvimento integral e que 

ressaltam a importância do brincar e das interações entre crianças e entre crianças e 

adultos.  

   

Material didático para crianças da Educação Infantil com proposta pedagógica que integra 

os campos de experiências e os direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional 

Comum Curricular. 

   

Material didático para crianças da Educação Infantil com projeto gráfico adequado a essa 

faixa etária, colorido, atraente, com espaços adequados para registro e com imagens 

contextualizadas aos conteúdos trabalhados.  

   

Material didático para crianças da Educação Infantil que integra as ações do educar e do 

cuidar, como funções indissociáveis e, também, essenciais para o melhor 

desenvolvimento das atividades propostas.  

   

Material didático para crianças da Educação Infantil respaldado em autores renomados 

nas áreas da Psicologia e da Educação como: Piaget, Vygotsky, Wallon, Winnicott e 

Kishimoto.  

   

Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil que contempla 

proposta de ensino, orientação didática, saberes e conhecimentos, reflexões acerca dos 

objetivos propostos nas diferentes práticas, avaliação e referenciais bibliográficos.  
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Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil com as páginas do 

livro do aluno, acompanhadas de orientações metodológicas.  

   

Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil que apresenta o 

quadro de conhecimentos, saberes e valores, relacionado à proposta pedagógica de cada 

campo de experiências, aos encaminhamentos metodológicos e aos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento específicos das unidades. 

   

Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil com sugestões de 

atividades e de leituras que evidenciam o processo avaliativo, com base em situações de 

interação entre o professor e a criança. 

   

Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil que possibilita 

reflexão, seleção, organização, planejamento, mediação e monitoramento do conjunto 

das práticas desenvolvidas em sala de aula e das interações promovidas, com vistas ao 

desenvolvimento integral das crianças.  

   

Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil com proposta 

pedagógica que integra e articula os campos de experiências e os direitos de 

aprendizagem assegurados na Base Nacional Comum Curricular  

   

Livro para o professor que trabalha com crianças da Educação Infantil com proposta 

pedagógica que orienta quanto às condições necessárias para que a criança aprenda e se 

desenvolva, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar-se e conhecer-se.  

   

COLEÇÃO PARA CRIANÇAS DE 02 ANOS 

Material para o professor que trabalha com as crianças de 02 anos que possibilita 

experiências com brincadeiras que respeitam a infância e promovem o protagonismo 

infantil. 

   

Material para o professor que trabalha com as crianças de 02 anos que contempla 

sequências didáticas, referentes a consciência corporal, ao respeito a diversidade, ao 

desenvolvimento da identidade, e da autonomia infantil. 

   

Material para o professor que trabalha com crianças de 02 anos que explora contos de 

fadas. 

   

Material para o professor que trabalha com crianças de 02 anos que envolve diferentes 

possibilidades de atividades com histórias, poemas, músicas, brincadeiras e jogos de 

exploração. 

   

COLEÇÃO PARA CRIANÇAS DE 03 ANOS 

Material didático com um personagem que acompanha e direciona as atividades 

desenvolvidas ao longo do trabalho proposto, de modo que ela se familiarize e se 

identifique com o material.  

   

Material didático que possibilita, por meio de atividades e propostas diferenciadas, a 

promoção de atitudes solidárias e de cuidado na sua interação com crianças e adultos.  

   

Material didático que possibilita a criança comparar características de colegas (tamanho, 

altura, etnia, preferências, moradias), identificando semelhanças e diferenças.  

   

Material didático que a criança demonstre a valorização das características do seu corpo, 

nas diversas atividades das quais participa, como em momentos de cuidado de si e do 

outro, em jogos, histórias e em atividades artísticas.  

   

Material didático para que a criança explora sons produzidos por materiais, objetos e 

instrumentos musicais, acompanhados por diversos tipos de canção.  

   

Material didático que possibilita que a criança de 3 anos identifique as possibilidades de 

se expressar em diferentes linguagens, como: desenho, cinema, música, movimento e 

teatro. 

   

Material didático com atividades que relatam as transformações observadas em 

materiais, animais, pessoas e no ambiente.  

   

Material didático que possibilita a criança o desenvolvimento de uma postura ativa nos 

espaços de convivência e vivência, nos quais está inserida.  

   

Material didático para que a criança contemple em sua proposta os processos de 

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que se constituem nos 

seis direitos de aprendizagem propostos pela Base Nacional Comum Curricular.  
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Material didático que disponibiliza ícones, os quais remetem aos campos de experiências 

propostos pela BNCC: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

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

relações e transformações.  

   

COLEÇÃO PARA CRIANÇAS DE 04 ANOS 

Material didático para que a criança contemple atividades com ditados de textos orais 

feitos por ela própria, nas quais o professor passa a ser o seu escriba. 

   

Material didático que propõe o uso de diferentes materiais, suportes e procedimentos 

para grafar, explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes.  

   

Material didático que estimula a criança a compartilhar com outras crianças, situações de 

cuidado com as plantas e com os animais nos espaços da instituição escolar e fora dela.  

   

Material didático que possibilita que a criança consiga identificar relações espaciais 

(dentro e fora, em cima, embaixo e ao lado) e temporais (antes, durante e depois).  

   

Material didático que propõe que a criança registre o que observa ou mede, fazendo uso 

mais elaborado da linguagem do desenho, das relações matemáticas e da escrita, de 

forma não convencional, ou utilizando recursos tecnológicos. 

   

Material didático que propõe à criança atividades que privilegiam as interações e as 

brincadeiras como eixos estruturantes da aprendizagem e do desenvolvimento infantil.  

   

Material didático que disponibilize elementos e recursos gráficos, visuais e orais que a 

instrumentalizam quanto à iniciação dos processos de alfabetização e letramento.  

   

Material didático que disponibilize ícones, os quais remetem aos campos de experiências 

propostos pela BNCC: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

cores e formes; Escuta, fala, pensamento e imaginação; e, Espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações.  

   

Material didático que propicia atividades, nas quais ela possa observar, questionar, 

levantar hipóteses, fazer julgamentos, concluir e, dessa forma, assimilar novos 

conhecimentos. 

   

COLEÇÃO PARA CRIANÇAS DE 05 ANOS 

Material didático que comunica as ideias e sentimentos das pessoas e dos diversos 

grupos, por meio de contatos diretos ou das tecnologias da educação.  

   

Material didático que destaca a importância da oposição frente a qualquer forma de 

discriminação.  

   

Material didático que privilegia o registro, convencional ou não, de experiências pessoais 

ou atividades realizadas na escola demonstradas por meio de fotografias, vídeos, 

desenhos e escrita.  

   

Material didático que privilegia o levantamento de hipóteses sobre textos escritos, 

destacando características próprias da escrita e a evidenciando como a representação da 

fala.  

 

   

Material didático que desperta o interesse, o respeito e valorização pelas diferentes 

manifestações culturais brasileiras.  

   

Material didático que identifica e seleciona fontes de informações para responder 

questões sobre a natureza e sua preservação.  

   

Material didático que valoriza o relato de fatos importantes e marcantes sobre o seu 

nascimento, desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade.  

   

Material didático que disponibiliza ícones, os quais remetem aos campos de experiências 

propostos pela BNCC: O eu, o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, 

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

relações e transformações.  

   

Material didático que valoriza as escritas espontâneas enquanto indicativo da 

compreensão da escrita como sistema de representação da fala.  

   

Material didático que incentiva a identificação dos diferentes textos que circulam nos 

contextos nos quais está inserida, de modo que ela perceba que a língua escrita tem 

diversos usos sociais, gêneros, suportes e portadores.  
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MATERIAIS DIDÁTICOS IMPRESSOS ENSINO FUNDAMENTAL 

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental elaborados com base nos documentos 

legais que regem a educação nacional.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que dispõem de material de apoio, com 

gramatura superior a do miolo, ao final dos livros, auxiliando na fixação dos conteúdos dos 

componentes curriculares trabalhados.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que abordam diferentes 

gêneros textuais, os quais se traduzem em uma abordagem metodológica, utilizada para 

estabelecer relações próximas ao universo cultural e social do aluno.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que apresentam, na abertura de cada 

capítulo, uma ilustração com temática específica e intencional, a qual direciona o trabalho 

a ser realizado.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que trabalham com textos 

complementares, explorando conteúdos relevantes aos componentes curriculares do 

Ensino Fundamental.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental ancorados em uma proposta pedagógica 

interacionista, a qual considera o professor como mediador do conhecimento e o aluno 

como elemento central nos processos de ensino e aprendizagem.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que incentivam a interdisciplinaridade e a 

função social dos conteúdos abordados, possibilitando relações entre os componentes 

curriculares do Ensino Fundamental.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com conteúdos que consideram a 

realidade e o contexto de vida dos alunos, valorizando os seus conhecimentos prévios.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que priorizam, no trabalho com os 

componentes curriculares, a importância de tratar adequadamente a história, a cultura e a 

imagem dos povos indígenas no Brasil.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que reconhecem o modo 

próprio de vida das populações do campo e a utilização social desse espaço como 

primordial, em sua diversidade.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que destacam a história, a cultura e a 

imagem do povo afro-brasileiro, considerando sua importância e participação social ao 

longo da história. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com atividades que reconhecem a 

diversidade dos aspectos naturais ou da ação do homem, as quais podem interferir, 

positiva ou negativamente, nas questões socioambientais. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com projeto gráfico composto por 

ilustrações claras, precisas, de fácil compreensão e que possibilitam intrigar, 

problematizar, convidar a pensar, despertar a curiosidade, motivar, facilitar, comprovar, 

explicar e informar.  

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental com projeto cartográfico composto por 

mapas devidamente legendados, os quais indicam orientação e escala, limites definidos e 

orientações para o ensino adequado quanto aos pontos cardeais e colaterais. 
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Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que oferecem condições que 

instrumentalizam o aluno para a construção do seu conhecimento, permitindo-o atuar 

sobre a realidade, transformando-a. 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que propõem atividades referentes a 

apropriação do sistema da escrita alfabética, de outros sistemas de representação, como 

os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos, bem como, as 

formas de representação do tempo e do espaço.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que exploram as experiências, as memórias 

e a interação dos alunos com as tecnologias da comunicação e da informação de modo a 

estimular a sua curiosidade e potencializar a aprendizagem.  

 

   

Materiais didáticos para o Ensino Fundamental que apresentam proposta curricular, por 

ano/ciclo e por componente curricular, disponível na plataforma virtual de aprendizagem 

para consulta, download e impressão. 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que apresenta orientações metodológicas 

detalhadas, contendo respostas e comentários relativos às atividades que respaldam as 

ações pedagógicas.  

 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que oferece sondagens diagnósticas as 

quais seguem os padrões estabelecidos pelo Saeb, presentes no 1º e 4º bimestres dos 

livros didáticos do 2º ano; e no 2º e 4º bimestres do 5º e 9º anos, em Língua Portuguesa e 

Matemática.  

 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que apresenta uma proposta pedagógica 

que sistematiza questões que consideram o desenvolvimento do seu trabalho enquanto 

subsídio para novas discussões, planejamentos e avaliações. 

 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que sugere, para cada capítulo, o número 

de aulas previsto, destacando os objetos de conhecimento privilegiados, bem como as 

habilidades a serem desenvolvidas.  

 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que disponibiliza sugestões de leituras, 

sites, fontes de pesquisa e atividades complementares ao final de cada capítulo e em todos 

os componentes curriculares.  

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental com fundamentação teórica, sugestões de 

procedimentos e referências bibliográficas que contribuem para a atualização e o 

aperfeiçoamento do docente.  

 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que valoriza o trabalho docente, 

disponibilizando informações referentes à concepção de cada componente curricular, seus 

objetivos, conteúdos e avaliação.  

 

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que disponibiliza um mapa ou tabela 

curricular integrado, o qual apresenta, além dos objetos do conhecimento, habilidades a 

serem desenvolvidas e as páginas do Livro Didático que os contemplam.  

   

Livro para o professor do Ensino Fundamental que disponibiliza ícones e seções 

específicos, os quais indicam possibilidades diferenciadas de trabalho em cada 

componente curricular.  

 

   

O material do professor deve contemplar as orientações sobre as competências gerais e o 

papel do professor na BNCC. 

   

O material do aluno, a cada nova seção, deve apresentar uma troca de ideias para 

avaliação do conhecimento prévio do aluno sobre o tema. 

   

O material do aluno deve abranger o tema de forma interdisciplinar, expandindo o 

conteúdo trabalhado para outras áreas e contextos contemporâneos. 

   

O material do professor deve abranger orientações sobre a prática educativa.    



   PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
          CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                               Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
O material do professor deve conter situações de aprendizagem, bem como as habilidades 

para que os alunos possam construir conhecimento por investigação.    

   

O material didático do aluno e do professor deve conter recursos digitais que 

complementem conteúdos trabalhados em aula, com ajuda de tecnologia de smartphone. 

   

O material do professor deve conter orientações metodológicas que contemple espaço de 

diálogo, pesquisa, atividades extras, textos complementares, curiosidades, experimentos, 

indicações de filmes, sites e leituras. 

   

O material didático, do aluno e do professor, deve conter boa qualidade de imagens, fotos 

reais e esquemas, bem como exercícios variados, sugestões de pesquisa e atividades 

anexas. 

   

O material didático deve apresentar os conteúdos de modo a conquistar os alunos com 
suas características peculiares, como cores, desenhos e exercícios voltados para dia a dia 
dos alunos, ou seja, exercícios nos quais consigam visualizar a aplicação de tais conteúdos.  

   

Material didático que contemplem situações e temas que reflitam a realidade do século 

XXI. 

   

COLEÇÃO 1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material didático de Língua Portuguesa que apresenta como pressuposto teórico, o uso e a 

função social da linguagem por meio dos diferentes gêneros textuais.  

   

Material didático de Língua Portuguesa que aborda os eixos correspondentes às práticas 

de linguagem estabelecidas pela BNCC, oralidade, leitura/escuta, escrita e análise 

linguística/semiótica.  

   

Material didático de Língua Portuguesa que oferece ao professor o mapa curricular 

integrado com as habilidades e os conteúdos trabalhados de acordo com a BNCC. 

   

Material didático de Língua Portuguesa com capítulo que visa promover a socialização dos 

alunos, por meio de atividades que envolvem o próprio nome e os nomes dos colegas. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que considera os campos de atuação previstos pela 

BNCC para o estudo dos gêneros textuais, os quais se desdobram em vida cotidiana, 

artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa e vida pública. 

   

Material didático de Matemática que prioriza a resolução de problemas, a investigação 

matemática e as brincadeiras como principais estratégias para o ensino da matemática, 

com propostas de trabalho que contemplam a educação financeira. 

   

Material didático de Matemática que se organiza de acordo com as cinco unidades 

temáticas previstas pela BNCC: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e 

probabilidade e estatística. 

   

Material didático de Matemática com seção que propõe diálogos e trocas de ideias para 

ampliar a abordagem do tema estudado, valorizando os conhecimentos prévios dos 

alunos. 

   

Material didático de Matemática que trabalha noções de localização espacial e 

lateralidade. 

   

Material didático de Matemática que trabalha com figuras geométricas planas: 

reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas espaciais. 

   

Material didático de Matemática que trabalha com medidas de comprimento, de massa e 

de capacidade. 

   

Material didático de Ciências que propõe o estudo de questões referentes ao exercício da 

cidadania. 

   

Material didático de Ciências com atividades que possibilitem a realização de experiências 

baseadas nos assuntos estudados ao longo do ano letivo, sinalizando a necessidade de 

cuidados essenciais quanto a realização de determinadas atividades e experimentos, com 

vistas à proteção do aluno. 

   

Material didático de Ciências que trabalha questões relacionadas aos hábitos de higiene e 

aos cuidados com o corpo. 
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Material didático de Ciências que trabalha os órgãos dos sentidos. 

 

   

Material didático de Ciências que trabalha com medidas de tempo: semanas, meses e 

anos. 

   

Material didático de História com atividades relacionadas à noção de temporalidade, 

passado e presente. 

   

Material didático de História composto por atividades relacionadas à identificação dos 

espaços e grupos sociais dos quais o aluno faz parte. 

   

Material didático de História com conteúdo que trabalham a vida em família e as suas 

diferentes configurações. 

   

Material didático de História com atividades que trabalham o espaço escolar e as suas 

representações. 

   

Material didático de História com atividades que incentivam a realização de brincadeiras 

em diferentes lugares e de diferentes momentos históricos. 

   

Material didático de História que apresenta atividades relacionadas à cultura indígena.    

Material didático de Geografia que trabalha em uma perspectiva socioambiental.    

Material didático de Geografia que propõe o trabalho dos conteúdos em espiral, partindo 

do conhecimento imediato do aluno. 

   

Material didático de Geografia que aborda os diferentes tipos de moradias.    

Material didático de Geografia que aborda a escola como espaço de vivência e 

convivência. 

• 

   

Material didático de Geografia que promove trabalhos referentes à lateralidade, às 

referências e à orientação espacial. 

   

Material didático de Arte que desenvolve habilidades nas quatro linguagens artísticas 

previstas pela BNCC: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 

   

Material didático de Arte que aborda conteúdos relacionados a representações da figura 

humana e o Surrealismo. 

   

Material didático de Arte que propicia momentos de apreciação, reflexão e interação por 

meio de imagens. 

   

Material didático de Arte que valoriza a diversidade artística do Brasil.    

Material didático de Arte que disponibiliza pranchas com a reprodução de obras de Arte 

relacionadas ao material. 

   

COLEÇÃO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material didático de Língua Portuguesa que privilegia o trabalho com os eixos previstos 

pela BNCC: a oralidade, a leitura/escuta, a escrita, e a análise linguística/semiótica. 

   

Material didático de Língua Portuguesa com atividades que privilegiam o trabalho com a 

leitura, possibilitem a intertextualidade e direciona o trabalho com a análise linguística 

   

Material didático de Língua Portuguesa com atividades que auxiliam o aluno a construir o 

sentido das histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando os recursos gráficos presentes. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que tenha como objeto de conhecimento a 

construção do sistema alfabético, bem como o estabelecimento de relações anafóricas na 

referenciação e construção da coesão. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que trabalhe com a oralidade por meio de 

conteúdos privilegiados como a conversação e o relato pessoal. 

   

Material didático de Matemática que trabalha com a alfabetização matemática, conforme 

prevê a BNCC. 

   

Material didático de Matemática que disponibiliza conteúdos organizados conforme as 

cinco unidades temáticas propostas pela BNCC: números, álgebra, geometria, grandezas e 

medidas, probabilidade e estatísticas. 
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Material didático de Matemática com atividades que tenham como objeto de 

conhecimento a leitura, a escrita, a ordenação e a comparação de números. 

   

Material didático de Matemática que propicie desenvolver habilidades relacionadas à 

comparação de informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla 

entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da 

realidade cotidiana dos alunos. 

   

Material didático de Matemática com exercícios que trabalham a identificação e as 

propriedades das figuras geométricas, bem como suas semelhanças e diferenças no 

espaço. 

   

Material didático de Matemática com atividades que privilegiam o jogo como recurso para 

a melhor compreensão desse componente curricular. 

   

Material didático de Ciências que tem como base a alfabetização científica, como 

pressupõe a BNCC. 

   

Material didático de Ciências que propõe atividades que auxiliam o aluno quanto à 

orientação, bem como sua localização no planeta Terra. 

   

Material didático de Ciências que propicia a observação da abundância de água existente 

no planeta Terra e a sua importância para os seres vivos. 

   

Material didático de Ciências que trabalha com o conceito e as diferenças de temperatura 

existentes no ecossistema. 

   

Material didático de Ciências que apresenta textos complementares aos conteúdos 

trabalhados. 

   

Material didático de História que trabalha com as competências específicas para o 

componente curricular de História, conforme previsto pela BNCC. 

   

Material didático de História que propõe atividades de pesquisa como instrumento de 

investigação e aprofundamento de conceitos. 

   

Material didático que atende ao objetivo do ensino de História, previsto pela BNCC, 

privilegiando o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico do aluno. 

   

Material didático de História com atividades que trabalham o tempo como unidade de 

medida. 

   

Material didático de História com unidades temáticas relacionadas à comunicação e aos 

seus registros. 

   

Material didático de Geografia que contempla atividades que desenvolvam o raciocínio 

geográfico e seus princípios. 

   

Material didático de Geografia com objetos de conhecimento e habilidades que se 

relacionam à convivência e às interações existentes entre as pessoas em determinadas 

comunidades. 

   

Material didático de Geografia que privilegia o trabalho com mapas.    

Material didático de Geografia com atividades que exploram a leitura de fotografias, 

ilustrações e obras de arte. 

   

Material didático de Geografia com abordagens didáticas que envolvem localização, 

orientação e representação espacial. 

   

Material didático de Arte com ícones específicos para cada linguagem da Arte: Música, 

Dança, Artes Visuais e Teatro, os quais valorizam a igualdade e as diferenças existentes 

entre as pessoas. 

   

Material didático de Arte com áudios relacionados aos conteúdos estudados, disponíveis 

no ambiente virtual de aprendizagem e indicados no material do professor. 

   

Material didático com atividades que trabalham a Arte em diferentes paisagens.    

Material didático de Arte que apresenta a planificação da paisagem visual: primeiro, 

segundo e terceiro planos. 

   

COLEÇÃO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Material didático de Língua Portuguesa que atende as habilidades propostas pela BNCC, 

por meio das práticas de leitura e escuta, produção de textos, oralidade, análise linguística 

e semiótica. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que valoriza os conhecimentos prévios do aluno 

para o desenvolvimento de habilidades necessárias à troca de ideias, discussões, à prática 

de saber ouvir diferentes opiniões e construir conceitos em grupo. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que trabalha estratégias de leitura, por meio de 

cartaz, sinopse, ingresso, poema e entre outros. 

   

Material didático de Língua Portuguesa com atividades que realizam o trabalho com a 

gramática, por meio de textos e de forma lúdica. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que visa a formação de um leitor literário, por 

meio de atividades e textos variados, incluindo reportagem e entrevista. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que propõe atividades de oralidade pública e 

intercâmbio conversacional em sala de aula, por meio de fábula, texto e apresentação 

teatral. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que trabalha, de forma contextualizada, a 

construção do sistema alfabético e da ortografia. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que propõe atividades referentes à prática de 

produção de textos envolvendo diferentes gêneros. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que trabalha a pontuação por meio de atividades 

lúdicas e contextualizadas. 

   

Material didático de Matemática que propicia a coleta, a classificação e a representação de 

dados referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas e gráficos. 

   

Material didático de Matemática que apresenta jogos que resgatam os conhecimentos 

prévios do aluno e servem como atividades introdutórias para novos conteúdos. 

   

Material didático de Matemática que trabalha os conhecimentos matemáticos por meio 

das cinco unidades temáticas previstas pela BNCC: números, álgebra, geometria, 

grandezas e medidas e probabilidade e estatística. 

   

Material didático de Matemática com atividades que abordam o significado de medida, 

destacando as medidas de comprimento por meio de unidades convencionais e não 

convencionais, permitindo estimativas e comparações. 

   

Material didático de Matemática que apresenta problemas que envolvem diferentes 

significados de multiplicação e de divisão, contendo adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, repartição em partes iguais e medidas. 

   

Material didático de Matemática com atividades que privilegiam a leitura, a comparação e 

a ordenação de números naturais de quatro ordens. 

   

Material didático de Matemática com situações problema que exploram comparações, 

proporcionando diferentes formas de cálculos e tentativas de resolução. 

   

Material didático de Ciências que privilegia a investigação científica por meio de atividades 

experimentais a serem desenvolvidas individual ou coletivamente. 

   

Material didático de Ciências com atividades que demonstram a importância de repensar 

atitudes e conscientizar sobre o cuidado com o solo. 

   

Material didático de Ciências que propõe atividades referentes à estrutura do planeta 

Terra, ressaltando a presença de vulcões, terremotos e tsunamis. 

   

Material didático de Ciências que possibilita ao aluno refletir sobre características, 

composição e poluição do ar, bem como a sua importância para os seres vivos. 

   

Material didático de Ciências que possibilita a análise das principais características do 

grupo de animais vertebrados e invertebrados e as condições desses seres vivos na 

natureza, assim como seu agrupamento e sua classificação. 

   

Material didático de Ciências que promove discussões sobre hábitos necessários para a 

manutenção da saúde auditiva e visual. 
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Material didático de História que destaca as semelhanças e diferenças entre o campo e a 

cidade, ressaltando a cultura e a contribuição de muitos povos. 

   

Material didático de História que retrata os diversos tipos de moradias e as principais 

características de cada civilização e época. 

   

Material didático de História que trabalha com o entendimento de que os diferentes 

grupos sociais e étnicos compõem as cidades e os municípios, destacando os desafios 

sociais, culturais e ambientais do lugar onde vivem, apresentando os patrimônios 

históricos e culturais, materiais da cidade, posicionando historicamente, a noção de 

espaço público e privado, destacando aspectos da cultura e do lazer. 

   

Material didático de História que apresenta a formação cultural da população brasileira, 

enfatizando a importância e os significados dos lugares de memória. 

   

Material didático de Geografia com conteúdo que contemplam a importância e as 

principais características em relação às paisagens do campo e da cidade, bem como a 

interdependência desses espaços. 

   

Material didático de Geografia que propõe discussões sobre consumo, ambiente e 

problemas ambientais por meio da análise dos aspectos geográficos e físicos do município. 

   

Material didático de Geografia com atividades que destacam importantes aspectos sobre 

as principais atividades culturais e econômicas que são desenvolvidas na cidade. 

   

Material didático de Geografia com atividades que levam à discussão e à compreensão dos 

elementos culturais que compõem o campo e que caracterizam as condições de vida das 

pessoas que vivem nesse espaço, permitindo identificar atividades econômicas no espaço 

rural, destacando as ações do homem e a importância do trabalho. 

   

Material didático de Geografia que diferencia e representa cartograficamente a paisagem 

da cidade. 

   

Material didático de Arte que integra as quatro linguagens artísticas, propostas pela BNCC: 

Artes Visuais, Dança, Teatro e Música, com atividades que promovem a reflexão crítica.  

   

Material didático de Arte com atividades que promovem a reflexão crítica acerca dos 

saberes das diversas linguagens artísticas. 

   

Material didático de Arte que possibilita a ampliação da experiência estética e dos 

referenciais artístico-culturais a partir das linguagens artísticas. 

   

Material didático de Arte com atividade sobre teatro que destaca grandes manifestações 

artísticas brasileiras. 

   

Material didático de Arte que trabalha com experimentações teatrais, destacando a 

importância do teatro e dos profissionais que nele trabalham. 

   

Material didático de Arte com propostas de trabalho que envolvem técnicas de 

modelagem, papelogravura e xilogravura. 

   

Material didático de Arte que destaca, enquanto patrimônio cultural brasileiro, a dança e a 

música. 

   

COLEÇÃO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material didático de Língua Portuguesa com proposta de produção de texto escrito do 

gênero texto instrucional, contemplando as etapas de planejamento, produção e avaliação 

do texto. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que privilegia a produção oral relacionada ao 

gênero textual estudado no capítulo. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que tem como tema as frutas, sendo o fio 

condutor para o trabalho com diferentes gêneros textuais, em especial a reportagem, o 

poema e a crônica. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que utiliza o trabalho com os gêneros canção e 

infográfico para tratar de temas que conscientizem a importância para a natureza e para 

os seres vivos. 
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Material didático de Língua Portuguesa com atividades de análise linguística (ortografia e 

pontuação) relacionados ao gênero textual estudado.   

   

Material didático de Matemática que promova o uso do material dourado para que o 

aluno faça a construção da dezena, das centenas e das unidades de milhar, através de 

jogos para a construção de conceitos matemáticos 

   

Material didático de Matemática com ícones que orientam o aluno a organizar-se 

didaticamente com o material e o auxiliam para um melhor aproveitamento do seu tempo 

e dos conteúdos trabalhados. 

   

Material didático de Matemática com atividades que trabalham as quatro operações e 

relacionam a adição à subtração, bem como a multiplicação à divisão. 

   

Material didático de Matemática com atividades que tem a intenção de desenvolver no 

aluno a capacidade de localização e movimentação no espaço, por meio de situações que 

utilizam o corpo como ponto de referência, retomando a exploração dos conceitos de 

direita e esquerda. 

   

Material didático de Matemática com recursos diferenciados, lúdicos e atrativos para o 

ensino das frações, considerando que elas estão presentes em ações rotineiras do aluno. 

   

Material didático de Ciências que trabalha as transformações reversíveis e irreversíveis do 

ponto de vista da matéria e energia. 

   

Material didático de Ciências com atividades que possibilitam ao aluno, por meio de 

análise e construção, o entendimento das cadeias alimentares e da sua importância para a 

sobrevivência das espécies. 

   

Material didático de Ciências que trabalha na unidade temática Vida e Evolução, as 

relações ecológicas e de biomas específicos, o trabalho com objeto de conhecimento 

corpo humano, com destaque aos diferentes sistemas. 

   

Material didático de Ciências que identifica quais são os pontos cardeais.    

Material didático de Ciências que aborda como se dá a construção de calendários em 

diferentes culturas, a partir das interferências dos movimentos da Terra e da Lua. 

   

Material didático de Ciências que privilegia, enquanto objeto de conhecimento, os micro-

organismos. 

   

Material didático de História com atividades referentes ao processo migratório e as 

situações que o favorecerem e apresentam as dinâmicas internas de migração no Brasil. 

   

Material didático de História que propõe reflexões e atividades que destacam os processos 

migratórios para a formação do Brasil: os grupos indígenas, a presença portuguesa e a 

diáspora forçada dos africanos. 

   

Material didático de História que apresenta o processo de circulação desde as primeiras 

comunidades humanas e as transformações ocorridas no meio natural. 

   

Material didático de História com atividades que discutem sobre as rotas terrestres, 

fluviais e marítimas e seus impactos para a formação de cidades e as transformações do 

meio natural. 

   

Material didático de História que relaciona o mundo da tecnologia com a integração das 

pessoas e as exclusões sociais e culturais. 

   

Material didático de Geografia com capítulo que ressalta a diversidade do território 

brasileiro, determinada pelos processos migratórios ocorridos no Brasil. 

   

Material didático de Geografia que privilegia, enquanto objetos de conhecimento, as 

instâncias de poder público e os canais de participação social. 

   

Material didático de Geografia que trabalha as formas de representação e pensamento 

espacial, por meio de sistema de orientação e elementos constitutivos dos mapas. 

   

Material didático de Geografia com propostas de trabalho que apresentam conteúdos que 

desenvolvem a percepção do aluno quanto às transformações ocorridas no espaço, ao 

longo do tempo, considerando aspectos de conservação e degradação da natureza. 
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Material didático de Geografia que destaca as unidades político-administrativas do Brasil e 

as especificidades de cada uma delas. 

   

Material didático de Geografia com conteúdo que abordam as diferenças e semelhanças 

dos territórios étnico-culturais existentes ao longo do território brasileiro. 

   

Material didático de Arte que destaca a importância do patrimônio cultural brasileiro.    

Material didático de Arte que destaca o trabalho com teatro, evidenciando contextos e 

práticas, elementos de linguagem e processos de criação enquanto objetos de 

conhecimento. 

   

Material didático de Arte que apresenta na unidade temática Artes Integradas, o 

patrimônio cultural e a arte e tecnologia, como objetos de conhecimento. 

   

Material didático de Arte que destaca dois pintores importantes para as artes visuais, em 

especial da arte abstrata. 

   

Material didático de Arte que valoriza a dança e os sentimentos que pode provocar em 

cada pessoa e relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 

construção do movimento dançado 

   

Material didático de Arte que destaca elementos, notação, criação e registros musicais 

convencionais e não convencionais. 

   

 

COLEÇÃO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

Material didático de Língua Portuguesa com seção na qual são propostas a análise e a 

reflexão sobre a língua e a linguagem, promovendo a construção de conhecimentos 

linguísticos e a aquisição do sistema de escrita. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que apresenta proposta de produção textual 

escrita do gênero minidicionário humorístico ilustrado. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que trabalha o gênero textual sinopse.    

Material didático de Língua Portuguesa que tem como objeto de conhecimento, para 

práticas de leitura, o gênero lenda, em verso e em prosa. 

   

Material didático de Língua Portuguesa que trabalha nas práticas de análise linguística, os 

verbos e os tempos verbais. 

   

Material didático de Matemática com atividades que desenvolvem o senso crítico do aluno 

em relação aos seus hábitos de uso e consumo no sentido geral, destacando noções de 

Educação Financeira. 

   

Material didático de Matemática com atividades que estimulam o aluno quanto à análise 

de situações reais e propõe problematizações com possibilidades de resoluções a partir de 

vários enfoques, contribuindo com o desenvolvimento da criatividade e da intuição 

matemática. 

   

Material didático de Matemática com atividades de leitura e interpretação de tabelas e 

gráficos. 

   

Material didático de Matemática com atividades que utilizam malhas quadriculadas para 

representar e localizar a posição de pessoas e objetos no espaço. 

   

Material didático de Matemática com unidade de trabalho que destaca a utilização dos 

números racionais no cotidiano do aluno, contemplando análise, interpretação, 

formulação e resolução de problemas. 

   

Material didático de Matemática com problemas e atividades que envolvem a 

probabilidade como uma estratégia de ensino. 

   

Material didático de Ciências com conteúdo que apresentam o processo de digestão no 

organismo humano e os órgãos responsáveis por ele, atividades que utilizam como objeto 

de conhecimento a nutrição do organismo e a alimentação saudável. 
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Material didático de Ciências com metodologias de trabalho que possibilitam ao aluno 

conhecer os órgãos que integram o sistema respiratório, analisando suas funções em cada 

etapa do processo. 

   

Material didático de Ciências com conteúdo que tratam de temáticas relacionadas à 

análise das funções hormonais no corpo humano, ressaltando de que forma os hormônios 

agem na manutenção das funções vitais do organismo. 

   

Material didático de Ciências estruturado por meio de temáticas pertinentes à realidade 

do aluno, que relaciona a Ciência como plano de fundo para a discussão sobre a 

sexualidade humana e o funcionamento do sistema reprodutor. 

   

Material didático de História com conteúdo que apresentam as formas de organização 

social e política: a noção de Estado. 

   

Material didático de História que relaciona a noção de cidadania aos princípios de respeito 

à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

   

Material didático de História que tem como objeto de conhecimento o surgimento da 

escrita e como ela serve de fonte para a transmissão de saberes, culturas e histórias. 

   

Material didático de História que promove as tradições orais e a valorização da memória, 

que apresenta diferentes formas de marcação da passagem do tempo. 

   

Material didático de Geografia com atividades que destacam aspectos relacionados ao 

aumento da população urbana no Brasil e suas consequências. 

   

Material didático de Geografia com propostas de atividades que incentivam a pesquisa 

pelos arredores da escola, como ponto de partida para o estudo sobre a qualidade 

ambiental. 

   

Material didático de Geografia com conteúdo que abordam o êxodo rural e o processo de 

migração. 

   

Material didático de Geografia com unidade temática que aborda as formas de 

representação dos conceitos geográficos e o pensamento espacial. 

   

Material didático de Geografia com atividades que propõem identificar e comparar as 

mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na 

indústria, no comércio e nos serviços. 

   

Material didático de Arte que possibilita o conhecimento sobre o Surrealismo por meio das 

Artes Visuais com o reconhecimento de obras de arte desse período, com atividades que 

propicia a experimentação e criação de obras de arte surrealistas utilizando a técnica da 

decalcomania. 

   

Material didático de Arte com atividades que possibilitam ao aluno perceber e explorar os 

elementos constitutivos da música, por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

   

Material didático de Arte que tem como objeto de conhecimento os processos de criação, 

de forma que o aluno possa experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz 

na criação de um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

   

Material didático de Arte com atividades que exploram diferentes tecnologias e recursos 

digitais quanto aos processos de criação artística. 

   

COLEÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO 

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: ler, analisar a estrutura textual, comparar e 

identificar características dos gêneros: HQ, provérbios, fábula, conto, poema, textos da 

esfera jornalística e demais gêneros multimidiáticos e multissemióticos e a criticidade 

em relação aos seus usos; 

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: inserir, aliado à leitura, o trabalho dos 

aspectos gramaticais (morfossintaxe, semântica e coesão, por exemplo) sintáticos e 

ortográficos, ou seja, análise linguística e níveis de linguagem referentes ao ano/série; 
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Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: planejar e produzir o gênero estudado 

primeiramente de forma oral(por exemplo, uma contação de fábulas) para depois partir 

para a produção escrita. 

   

COLEÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ANO 

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: ler, analisar a estrutura textual, comparar e 

identificar características dos gêneros: mito, contos tradicionais cartaz, relato de 

viagem, biografia e autobiografia, relato de experiência, crônica, texto instrucional, 

texto teatral e demais gêneros multimidiáticos e  multissemióticos e a criticidade em 

relação aos seus usos; 

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: inserir, aliado à leitura, o trabalho dos 

aspectos gramaticais (sintaxe, semântica e coesão, por exemplo) sintáticos e 

ortográficos, ou seja, análise linguística e níveis de linguagem referentes ao ano/série; 

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: planejar e produzir o gênero estudado 

primeiramente de forma oral(por exemplo, um seminário ) para depois partir para a 

produção escrita. 

   

COLEÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 8º ANO 

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: ler, analisar a estrutura textual, comparar e 

identificar características dos gêneros: artigo de divulgação cientifica, conto de mistério, 

artigo de opinião, romance, carta pessoal, carta argumentativa, reportagem e anúncio 

publicitário e demais gêneros multimidiáticos e multissemióticos e a criticidade em 

relação aos seus usos;  

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: inserir, aliado à leitura,  o trabalho dos 

aspectos gramaticais (semântica, coesão, modalização e variação linguística, por 

exemplo) sintáticos e ortográficos, ou seja, análise linguística e níveis de linguagem 

referentes ao ano/série; 

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades: planejar e produzir o gênero estudado, 

utilizando estratégias de produção oral para depois partir para a produção escrita. 

   

COLEÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 9º ANO 

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades ler, analisar a estrutura textual, comparar e 

identificar características dos gêneros: artigo de divulgação cientifica, poema, 

reportagem carta do leitor, artigo de opinião, gêneros multimidiáticos e 

multissemióticos e a criticidade em relação aos seus usos;  

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades inserir o trabalho dos aspectos gramaticais 

(semântica, coesão, figuras de linguagem e variação linguística, por exemplo) sintáticos 

e ortográficos, ou seja, análise linguística e níveis de linguagem referentes ao ano/série; 

   

Material didático de Língua Portuguesa que contemple as práticas de linguagem, os 

objetivos do conhecimento e as habilidades planejar e produzir o gênero estudado, 

utilizando estratégias de produção oral para depois partir para a produção escrita. 

   

COLEÇÃO DE MATEMÁTICA – 6º ANO 

Material didático de Matemática que contemple: ÁLGEBRA – Problemas que tratam da 

partição de um todo em partes desiguais. 
   

Material didático de Matemática que contemple: NÚMEROS – Sistema de numeração 

decimal apresentando suas características, leitura escrita, comparações e operações de 

números naturais e racionais na forma decimal; aproximação de números para múltiplos 

de potência de 10; múltiplos e divisores. 
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Material didático de Matemática que contemple: GEOMETRIA – conceitos matemáticos 

sobre ângulos, giros, além da noção, usos e medidas; polígonos e poliedros; simetria 

atrelada a ampliação e redução de figuras planas; círculo e circunferência. 

   

Material didático de Matemática que contemple: GRANDEZAS E MEDIDAS – Medidas 

como o comprimento, massa, tempo, temperatura, área e capacidade, perímetro e 

volume.  

   

Material didático de Matemática que contemple: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA – 

Leitura e interpretação de tabelas e tipos gráficos, bem como a construção deles. 

Cálculo de probabilidades simples. 

   

COLEÇÃO DE MATEMÁTICA – 7º ANO 

Material didático de Matemática que contemple: ÁLGEBRA – generalizações e 

expressões algébricas; equações do 1 grau; grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais;  

   

Material didático de Matemática que contemple: NÚMEROS – números inteiros: 

números inteiros na história, na reta numérica e operações; frações e seus significados 

como parte do inteiro e suas propriedades; números racionais na forma fracionária e 

decimal.  

   

Material didático de Matemática que contemple: GEOMETRIA – ângulos suplementares, 

complementares e replementares; medida de ângulo com graus, minutos e segundos; 

triângulos e quadriláteros e suas propriedades.  

   

Material didático de Matemática que contemple: GRANDEZAS E MEDIDAS – 

Equivalência da área de figuras planas; cálculos de áreas de figuras planas; cálculo do 

volume de blocos retangulares.  

   

Material didático de Matemática que contemple: PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA – 

média e amplitude de um conjunto de dados. 
   

COLEÇÃO DE MATEMÁTICA – 8º ANO 

Material didático de Matemática que contemple: ÁLGEBRA – sistemas de equações 

polinomiais de 1 grau; associação de equação linear de 1 grau a uma reta; calculo 

algébrico, valor numérico de expressões algébricas.  

   

Material didático de Matemática que contemple: NÚMEROS – números irracionais; 

dizimas periódicas, fração geratriz; potenciação e radiciação. 
   

Material didático de Matemática que contemple: GEOMETRIA – Triângulos; 

congruências de triângulos e polígonos; mediana, bissetriz e altura; simetria de rotação, 

translação e rotação. 

   

Material didático de Matemática que contemple: GRANDEZAS E MEDIDAS – Círculo e 

circunferência; triângulos, quadriláteros e polígonos, e suas propriedades. 
   

Material didático de Matemática que contemple: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA – 

Interpretação e construção de tabelas e gráficos; princípio multiplicativo. 
   

COLEÇÃO DE MATEMÁTICA – 9º ANO 

Material didático de Matemática que contemple: ÁLGEBRA – equações do 2 grau; 

funções: representações numéricas, algébrica e gráfica; expressões algébricas, 

biquadradas e irracionais. 

   

Material didático de Matemática que contemple: NÚMEROS – notação científica e 

problemas; potências com expoentes negativos e fracionários. 
   

Material didático de Matemática que contemple: GEOMETRIA – Teorema de Pitágoras;    



   PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 
          CNPJ  N.º 45.152.139/0001-99                               Emancipado em 28/10/1917 
 

                         DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 – centro – Novo Horizonte/SP – Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000 
e-mail: licitacao@novohorizonte.sp.gov.br 

 
relações métricas no triângulo retângulo; teorema de Tales e suas aplicações; polígonos. 

Material didático de Matemática que contemple: GRANDEZAS E MEDIDAS – Potência de 

um número real com expoente natural e Z (unidades de medidas muito grandes e muito 

pequenas). 

   

Material didático de Matemática que contemple: PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA – 

Noções elementares da estatística (média, mediana e moda); princípio multiplicativo e 

probabilidade. 

   

COLEÇÃO DE GEOGRAFIA – 6º ANO 

Material didático de Geografia que trata o ser humano e seu lugar no mundo, 

abordando as paisagens naturais e humanizadas com embasamento em imagens. 

   

Material didático de Geografia que trabalha as relações entre o componentes físico-

naturais, conceituando a relação do ser humano, com a litosfera (estrutura geológica e 

relevo), hidrosfera (imagem do ciclo da água, gráficos da quantidade de água doce e 

salgada no planeta) e a atmosfera (mapas da dinâmica da atmosfera, tipos climáticos, 

imagens das camadas da atmosfera e gráficos de climogramas), e as consequências, as 

vantagens e desvantagens da ação antrópica na dinâmica climática. 

   

Material didático de Geografia que contempla as formas de representação cartográfica 

e os pontos de orientação e localização. 
   

Material didático de Geografia que trata o meio ambiente, qualidade de vida e a 

biodiversidade (fauna e flora) através de notícias atuais. 
   

Material didático de Geografia que aborda os biomas e ecossistemas do Brasil e do 

mundo e os principais problemas ambientais. 

   

COLEÇÃO DE GEOGRAFIA – 7º ANO 

Material didático de Geografia que trata formação do território brasileiro.    

Material didático de Geografia que aborda a formação do povo brasileiro, a 

miscigenação, os primeiros habitantes e suas culturas. 
   

Material didático de Geografia que trata a característica geográfica do Brasil (pontos 

extremos, linhas imaginárias e fusos horários). 
   

Material didático de Geografia que aborda a regionalização do Brasil.    

Material didático de Geografia que trata setores da economia e a participação da 

mulher no mercado de trabalho. 
   

Material didático de Geografia que aborda mapas das zonas térmicas do Brasil, deve 

conter também os climas brasileiros e uma ênfase na importância dos ventos alísios e 

mapas temáticos do Brasil. 

   

Material didático de Geografia que trata a natureza e biodiversidade brasileira, suas 

Unidades de Conservação e Preservação. 
   

COLEÇÃO DE GEOGRAFIA – 8º ANO 

Material didático de Geografia que aborda como regionalizar o espaço mundial, 

distribuição e o deslocamento populacional, no que se referem às questões políticas e 

econômicas e a diversidade e dinâmica da população e local. 

   

Material didático de Geografia que trata as Corporações e Organismos Internacionais e 

a posição do Brasil na Ordem Econômica Mundial. 
   

Material didático de Geografia que trata o avanço da tecnologia no mundo do trabalho, 

com ênfase na América e África, analisando a desconcentração, descentralização e 

recentralização das atividades econômicas dos EUA, China em diferentes regiões no 

mundo, com destaque para o Brasil, suas causas e consequências. 

   

Material didático de Geografia que trata a cartografia como forma de representação e 

pensamento espacial (anamorfose, croquis e mapas temáticos da América e África). 
   

Material didático de Geografia que trata o meio ambiente e qualidade de vida - 

identidades e interculturalidades regionais: Estados Unidos Da América, América Latina 

e África, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. 

   

COLEÇÃO DE GEOGRAFIA – 9º ANO 

Material didático de Geografia que trata a Europa na economia, na política e na cultura;    
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as Corporações e Organismos Internacionais e as Manifestações Culturais na formação 

populacional. 

Material didático de Geografia que aborda a globalização e mundialização, sua 

integração e suas interpretações. 
   

Material didático de Geografia que trata a divisão do mundo em Ocidente e Oriente.    

Material didático de Geografia que trata os intercâmbios históricos entre Europa, Ásia e 

Oceania. 

   

Material didático de Geografia que trata as transformações do espaço, na sociedade 

urbano-industrial no mundo do trabalho, analisando os impactos do processo de 

industrialização, na produção e circulação de produtos e culturas na Europa, na Ásia e na 

Oceania, relacionando as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de 

industrialização e relacionando o processo de urbanização às transformações da 

produção agropecuária. 

 

   

COLEÇÃO DE HISTÓRIA – 6º ANO 

Material didático de História articulado de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 
   

Material didático de História com documentos históricos e atividades que resgatem a 

importância dos museus como memória histórica de um povo. 

   

Material didático de História que apresenta mapas como forma de identificar 

geograficamente as principais teorias/rotas de povoamento no território americano. 
   

Material didático de História que contempla aspectos políticos da Grécia Antiga fazendo 

conexões com a política e democracia brasileira nos dias atuais. 
   

Material didático de História que destaca o Mediterrâneo como espaço de interação 

entre as sociedades da Europa, da África e do Oriente Médio. 
   

Material didático de História que caracteriza as relações sociais no Mundo Medieval 

Europeu. 

   

COLEÇÃO DE HISTÓRIA – 7º ANO 

Material didático de História articulado de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 
   

Material didático de História que apresenta atividades que explorem obras de artistas e 

pensadores renascentistas com o objetivo de contextualizar a sociedade da época. 

   

Material didático de História que retrata as diferentes produções artísticas e científicas 

do Renascimento nos países europeus. 
   

Material didático de História que aborda as descobertas científicas e tecnológicas que 

auxiliaram o advento das Grandes Navegações. 
   

Material didático de História que apresenta conteúdo sobre a conquista e colonização 

da América pelos europeus e seus desdobramentos nas sociedades ameríndias. 

   

Material didático de História com unidade de trabalho que se refere à África e suas 

relações sociais, políticas, econômicas e culturais. 
   

COLEÇÃO DE HISTÓRIA – 8º ANO 

Material didático de História articulado de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

   

Material didático de História que contenha a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão e seus reflexos na sociedade após a Revolução Francesa. 
   

Material didático de História que retrata as condições de trabalho com a Revolução 

Industrial, por meio da apresentação de documentos, imagens e/ou charges. 
   

Material didático de História com conteúdo que aborda o processo emancipacionista no 

continente americano. 
   

Material didático de História que apresenta as principais revoltas do Período Regencial 

no Brasil. 

   

Material didático de História que retrata o Imperialismo e seus desdobramentos no 

mundo contemporâneo. 
   

COLEÇÃO DE HISTÓRIA – 9º ANO 
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Material didático de História articulado de acordo com a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). 

   

Material didático de História que propicia o entendimento do contexto histórico do 

período entreguerras com o apoio de fotografias e gráficos. 
   

Material didático de História com atividades que apresentam aspectos políticos da 

Primeira Constituição Republicana do Brasil. 
   

Material didático de História que aborda a influência capitalista no desenvolvimento de 

tecnologias bélicas no contexto da Primeira Guerra Mundial. 
   

Material didático de História que retrata o governo militar no Brasil, entre os anos de 

1964 e 1984 e os seus impactos para a sociedade brasileira. 

   

Material didático de História que trabalha a ascensão dos regimes autoritários e seus 

impactos na sociedade mundial. 
   

Material didático de História com conteúdo que enfatiza as conquistas trabalhistas e as 

contradições no governo de Getúlio Vargas. 
   

Material didático de História que busca analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais 

conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos ideológicos liderados por 

soviéticos e estadunidenses. 

   

COLEÇÃO DE CIÊNCIAS – 6º ANO 

Material didático de ciências que possibilite o entendimento de fenômenos naturais e 

tecnologias do cotidiano. 
   

Material didático de ciências articulado de acordo com a BNCC.    

Material didático de ciências que contemple o estudo sobre materiais e suas 

transformações, fontes e tipos de energia. 
   

Material didático de ciências que apresente o estudo dos seres vivos, suas estruturas e 

interações com o ambiente, biodiversidade e processos evolutivos. 
   

Material didático de ciências que apresente o estudo do universo, sistema solar e 

planeta Terra, bem como seus movimentos e estruturas.  
   

COLEÇÃO DE CIÊNCIAS – 7º ANO 

Material didático de ciências que contemple programas e indicadores de saúde pública, 

vacinas e tecnologias. 
   

Material didático de ciências que contemple conceitos de ecologia, relações ecológicas e 

impactos ambientais, bem como fenômenos naturais. 
   

Material didático de ciências que trate sobre a composição do ar, características da 

atmosfera e consequências da poluição do ar.  

   

Material didático de ciências que contemple o estudo sobre a propagação do calor, 

equilíbrio termodinâmico e vida na Terra, e máquinas térmicas.  
   

COLEÇÃO DE CIÊNCIAS – 8º ANO 

Material didático de ciências que contemple as fontes e tipos de energia e suas 

transformações, circuitos elétricos, cálculo e consumo consciente de energia elétrica. 

   

Material didático de ciências que contemple o sistema reprodutor e sexualidade.    

Material didático de ciências que contemple conceitos sobre Sol, Terra e Lua, eixo de 

inclinação da Terra e eclipses. 

   

Material didático de ciências que contemple os tipos de clima e previsão do tempo.    

COLEÇÃO DE CIÊNCIAS – 9º ANO 

Material didático de ciências que apresente conceito de matéria, seus estados físicos e 

transformações. 
   

Material didático de ciências que apresente a estrutura do átomo e suas partículas, 

modelos atômicos, organização dos elementos químicos e tabela periódica atualizada. 
   

Material didático de ciências que apresente tipos de radiações e suas aplicações na 

medicina. 

   

Material didático de ciências que contemple conceitos de hereditariedade e evolução, 

comparando teorias evolucionistas e diversidade de espécies, bem como sua 

preservação. 

   

Material didático de ciências que contemple conteúdo de astronomia, composição e    
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estrutura do Sistema Solar, evolução estelar e discussão sobre viabilidade de 

sobrevivência fora da Terra. 

 

COLEÇÃO DE ARTE – 6º ANO 

Material Didático de Arte que contemple: Percepção Sonora (Elementos do som, Sons 

comuns, Tecnologias, Paisagens Sonoras, Efeitos sonoros); 
   

Material Didático de Arte que contemple: Paisagem Natural e Urbana;    

Material Didático de Arte que contemple: Arte Circense (circo tradicional e 

contemporâneo); 
   

Material Didático de Arte que contemple: A Dança em diferentes espaços (reconhecer e 

apreciar a dança de grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas); 
   

Material Didático de Arte que contemple: Movimentos Artísticos, principais artistas e 

suas técnicas; 

   

Material Didático de Arte que contemple: Estudo dos elementos das Artes Visuais 

(linhas,cor, formas, pontos, perspectiva, etc); 

   

Material Didático de Arte que contemple: O corpo na Arte ( Retrato/ Autorretrato)    

COLEÇÃO DE ARTE – 7º ANO 

Material Didático de Arte que contemple: Arte africana e suas expressões (cores, linhas, 

máscaras, danças, ritos, texturas, etc) e Afro-brasileira , valorizando a figura do 

afrodescendente na arte; 

   

Material Didático de Arte que contemple: Espaços cênicos  e obras consagradas;    

Material Didático de Arte que contemple: O corpo em movimento (Manifestações da 

Dança);  

   

Material Didático de Arte que contemple: Arte Conceitual: quando o objeto se torna 

Arte; 
   

Material Didático de Arte que contemple: Movimentos Artísticos, principais artistas e 

suas técnicas; 
   

Material Didático de Arte que contemple: Arte urbana e suas manifestações artísticas 

(Artes Visuais, Dança, Música); 
   

Material Didático de Arte que contemple: Diferentes formas de Teatro (sombras, 

bonecos, mamulengos). 

   

COLEÇÃO DE ARTE – 8º ANO 

Material Didático de Arte que contemple: O corpo como suporte para a Arte (Pintura 

corporal indígena, Body art, Tatuagem, Sons, Dança, etc); 

   

Material Didático de Arte que contemple: Teatro - Direto e Indireto (a profissão do ator, 

criação do personagem, Naturalismo); 
   

Material Didático de Arte que contemple: A tecnologia à serviço da Dança    

Material Didático de Arte que contemple: Estudo de Formas e Cores (Abstração, Op Art, 

etc); 

   

Material Didático de Arte que contemple: Movimentos Artísticos da década de 1960 

(Pop Art, MPB), principais artistas e suas técnicas; 
   

Material Didático de Arte que contemple: Modernismo na Dança e no Teatro.    

COLEÇÃO DE ARTE – 9º ANO 

Material Didático de Arte que contemple: Modernismo no Brasil (Semana de Arte 

Moderna de 1922, Principais Artistas, etc); 
   

Material Didático de Arte que contemple: As Linguagens Artísticas interligadas (Dança, 

Teatro); 

   

Material Didático de Arte que contemple: A tecnologia à serviço da Arte (Música 

eletrônica, combinação de sons); 
   

Material Didático de Arte que contemple: Performance e sua linguagem artística (O 

corpo como espetáculo); 
   

Material Didático de Arte que contemple: Diferentes espaços da Arte;    

Material Didático de Arte que contemple: Conhecendo Museus;    
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Material Didático de Arte que contemple: Arte Contemporânea (Teatro, Dança).    

COLEÇÃO DE INGLÊS – 6º ANO 

Material didático de Inglês que apresente funções e usos da língua inglesa em sala de 

aula. 

   

Material didático de Inglês que apresente estratégias de compreensão de textos orais: 

palavras cognatas e pistas do contexto discursivo. 
   

Material didático de Inglês que apresente produção de textos orais.    

Material didático de Inglês que apresente hipóteses sobre a finalidade de um texto.    

Material didático de Inglês que apresente compreensão geral e específica: leitura rápida 

(skimming, scanning). 
   

Material didático de Inglês que apresente construção de repertório lexical e autonomia 

leitora. 

   

Material didático de Inglês que apresente planejamento do texto: organização de 

ideias. 
   

Material didático de Inglês que apresente produção de textos escritos, em formatos 

diversos. 
   

Material didático de Inglês que apresente construção de repertório lexical.    

Material didático de Inglês que apresente Assuntos gramaticais: Presente simples e 

contínuo (formas afirmativa, negativa e interrogativa), Imperativo, Caso genitivo e 

Adjetivos possessivos. 

   

Material didático de Inglês que apresente Países que têm a língua inglesa como língua 

materna e/ou oficial. 
   

COLEÇÃO DE INGLÊS – 7º ANO 

Material didático de Inglês que apresente funções e usos da língua inglesa: convivência 

e colaboração em sala de aula. 
   

Material didático de Inglês que apresente estratégias de compreensão de textos orais: 

conhecimentos prévios. 
   

Material didático de Inglês que apresente compreensão de textos orais de cunho 

descritivo ou narrativo. 
   

Material didático de Inglês que apresente compreensão geral e específica: leitura rápida 

(skimming, scanning). 

   

Material didático de Inglês que apresente pré-escrita: planejamento de produção 

escrita, com mediação do professor. 
   

Material didático de Inglês que apresente produção de textos escritos, em formatos 

diversos, com mediação do professor. 
   

Material didático de Inglês que apresente construção de repertório lexical.    

Material didático de Inglês que apresente assuntos gramaticais: Passado simples e 

contínuo (formas afirmativa, negativa e interrogativa), Pronomes do caso reto e do caso 

oblíquo e Verbo modal can (presente e passado). 

   

Material didático de Inglês que apresente a língua inglesa como língua global na 

sociedade contemporânea. 
   

COLEÇÃO DE INGLÊS – 8º ANO 

Material didático de Inglês que apresente negociação de sentidos (mal-entendidos no 

uso da língua inglesa e conflito de opiniões). 
   

Material didático de Inglês que apresente compreensão de textos orais, multimodais, 

de cunho informativo/jornalístico. 
   

Material didático de Inglês que apresente produção de textos orais com autonomia.    

Material didático de Inglês que apresente construção de sentidos por meio de 

inferências e reconhecimento de implícitos. 
   

Material didático de Inglês que apresente leitura de textos de cunho artístico/literário.    

Material didático de Inglês que apresente reflexão pós-leitura.    

Material didático de Inglês que apresente produção de textos escritos com mediação do 

professor/colegas. 
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Material didático de Inglês que apresente construção de repertório lexical.    

Material didático de Inglês que apresente formação de palavras: prefixos e sufixos.    

Material didático de Inglês que apresente assuntos gramaticais: Verbos para indicar o 

futuro, Comparativos e superlativos, Quantificadores e Pronomes relativos. 
   

Material didático de Inglês que apresente construção de repertório artístico-cultural.    

COLEÇÃO DE INGLÊS – 9º ANO 

Material didático de Inglês que apresente funções e usos da língua inglesa: persuasão.    

Material didático de Inglês que apresente compreensão de textos orais, multimodais, 

de cunho argumentativo. 
   

Material didático de Inglês que apresente produção de textos orais com autonomia.    

Material didático de Inglês que apresente recursos de argumentação.    

Material didático de Inglês que apresente informações em ambientes virtuais.    

Material didático de Inglês que apresente reflexão pós-leitura.    

Material didático de Inglês que apresente produção de textos escritos, com mediação 

do professor/colegas. 

   

Material didático de Inglês que apresente usos de linguagem em meio digital: 

“internetês”. 
   

Material didático de Inglês que apresente conectores (linking words).    

Material didático de Inglês que apresente assuntos gramaticais: Orações condicionais 

(tipos 1 e 2) e Verbos modais: should, must, have to, may e might. 

   

Material didático de Inglês que apresente expansão da língua inglesa: contexto 

histórico. 
   

Material didático de Inglês que apresente construção de identidades no mundo 

globalizado. 
   

ASSESSORIA PEDAGÓGICA E CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Serviço de assessoramento pedagógico realizado por profissionais especializados em 

áreas específicas, com experiência e atuação nas redes públicas de ensino.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza à equipe pedagógica, cursos 

com temáticas relacionadas à atualidade e voltados à operacionalização do material 

didático.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos com temáticas voltadas aos 

campos de experiências e componentes curriculares, contemplando conteúdos, 

estrutura curricular, proposta metodológica e articulação com o ambiente digital de 

aprendizagem.  

   

 Serviço de assessoramento pedagógico que atua tanto com a formação pedagógica 

presencial, quanto a distância, com diversidade de temas relacionados à educação e ao 

ensino, podendo acontecer por meio de cursos, encontros, palestras e/ou 

webconferências.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que compreende um programa de implantação 

e de visitas realizado por técnicos e consultores pedagógicos.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para os professores da rede 

de ensino, os quais contemplam pressupostos teóricos e metodológicos consonantes à 

Base Nacional Comum Curricular.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico com atendimento permanente e realizado por 

profissionais da educação, por meio de contato telefônico e e-mail.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que contempla atendimento pedagógico na área 

tecnológica, com formação específica e direcionada ao melhor uso do ambiente digital 

de aprendizagem.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que propõe oficinas que privilegiam o uso de 

estratégias diferenciadas e de jogos pedagógicos, relacionados aos conteúdos presentes 

no livro didático.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos referentes aos campos de 

experiências, conforme a proposta do livro didático e em consonância com os 
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Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a Base Nacional Comum 

Curricular e as demandas do município.  

Serviço de assessoramento pedagógico que promove cursos que possibilitam aos 

educadores a reflexão sobre a importância do brincar e das brincadeiras para as crianças 

da Educação Infantil.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que disponibiliza aos professores da Educação 

Infantil, cursos que visam orientá-los na efetivação do trabalho educativo, com foco nos 

processos de interação e mediação.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que aborda as seguintes temáticas para a 

Educação Infantil: múltiplas linguagens, literatura infantil, brincadeiras, relações 

matemáticas e inserção da criança na cultura da escrita.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos referentes aos componentes 

curriculares, conforme a proposta do livro didático e em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, a Base Nacional Comum Curricular e as 

demandas do município.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que oferece cursos para os professores do 

Ensino Fundamental, os quais contemplam pressupostos teóricos e metodológicos 

referentes às avaliações externas.  

   

Serviço de assessoramento pedagógico que aborda, dentre outras, as seguintes 

temáticas para o Ensino Fundamental: diversidade textual, alfabetização, ludicidade, 

alfabetização ambiental, alfabetização cartográfica e educação financeira.  

   

AMBIENTE DIGITAL DE APRENDIZAGEM 

Ambiente digital de aprendizagem que pressupõe a mediação do professor (modelo 

híbrido), concebido e desenvolvido com o objetivo de fornecer recursos que auxiliem os 

processos de ensino e aprendizagem e o seu efetivo acompanhamento.  

   

Ambiente digital de aprendizagem com possibilidade de acesso por meio de diferentes 

dispositivos, como desktops, notebooks, tablets (versão web não disponível para 

família) e smartphones (aplicativo, apenas disponível para professor, família e aluno) 

que apresenta design responsivo até 1024px (o layout se adequa aos diferentes 

dispositivos).  

   

Ambiente digital de aprendizagem com acesso online, por meio de login e senha 

individuais, mediante cadastramento prévio.  

   

Ambiente digital de aprendizagem cujo acesso acontece via mobile, por meio de 

smartphone compatível com os aplicativos para Android (versão 4.4 ou superior) ou IOS 

(versão 8 ou superior), com acesso à internet 3G/4G ou Wi-Fi. 

   

Ambiente digital de aprendizagem com o propósito de apoiar e potencializar os 

processos de ensino e aprendizagem. Portanto, é uma ferramenta em que a tecnologia 

está a serviço do pedagógico.  

   

Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza dados objetivos acerca do ponto de 

partida dos alunos nos estudos, por meio de sondagem específica e que afere o domínio 

dos conhecimentos prévios, especialmente os conceituais.  

   

Ambiente digital de aprendizagem com recursos e ferramentas que favorecem a adoção 

de metodologias ativas, uma vez que torna mais fácil o acompanhamento 

individualizado do desempenho de cada aluno.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado a alunos, professores, gestores escolares e 

família. Contempla a Educação Infantil e todo o Ensino Fundamental (anos iniciais e 

finais).  

   

Ambiente digital de aprendizagem que disponibiliza a versão digital dos livros do 

professor e do aluno. 

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil e 1º ano do Ensino 

Fundamental que disponibiliza conteúdos com caráter essencialmente lúdico, com 

intencionalidade pedagógica associada aos campos de experiências, considerando a 

faixa etária e o estágio de desenvolvimento de cada criança.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado à Educação Infantil e 1º ano do Ensino    
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Fundamental que disponibiliza histórias narradas e animadas.  

Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 2º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental que disponibiliza recursos, tais como: versão digital do material didático, 

sequências de aprendizagem, emissão de relatórios, os quais convertem-se em 

instrumentos de apoio pedagógico e de acompanhamento aos familiares, agendamento 

de atividades, envio de mensagens e notificações, e ainda, ferramentas de apoio à 

gestão.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 2º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental que disponibiliza uma área, na qual são oferecidos conteúdos e serviços 

complementares, entre outros.  

   

Ambiente digital de aprendizagem destinado para o 2º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental que disponibiliza sequências de aprendizagem, um recurso de apoio aos 

processos de ensino e aprendizagem.  

   

Ambiente digital de aprendizagem com conteúdo organizados, do 2º ao 9º ano, de 

acordo com o ano escolar e os componentes curriculares e o login do usuário serve 

como critério (filtro) para o acesso de tais conteúdos.  

   

AVALIÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS DO 3º E DO 7º ANOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL, NOS ANOS EM QUE OCORRE A APLICAÇÃO OFICIAL DO SAEB E PARA OS ALUNOS DO 4º E DO 8º 

ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DEMAIS ANOS. 

Aplicação dos testes na modalidade impressa atendendo as suas especificidades.     

Seja composto por itens elaborados em conformidade com procedimentos 

metodológicos da área de avaliação externa de aprendizagem em larga escala.  

   

Seja composto por testes que identificam a evolução da aprendizagem do aluno, no que 

se refere ao desenvolvimento de novas competências.  

   

Verifica o nível de proficiência de cada aluno nos seguintes componentes curriculares: 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. 

   

Considera, em sua escala, os mesmos níveis de avaliação da aprendizagem adotados 

pelo Saeb: Abaixo do Básico, Básico, Proficiente e Avançado.  

   

Possibilita ao professor maior clareza e melhor entendimento quanto ao processo de 

aprendizagem de cada aluno, em cada questão avaliada, na medida em que cada uma 

delas avalia uma habilidade específica.  

   

Os resultados analisados pela Teoria da Resposta ao Item (TRI), tal como as avaliações 

institucionalizadas pelo MEC.  

   

Os resultados também são apresentados pela Teoria Clássica dos Testes (TCT), a qual 

permite uma avaliação quantitativa, possibilitando assim, uma análise qualitativa (TRI) 

de tais resultados.  

   

Apresenta uma matriz de referência, considerando estruturas básicas de conhecimento, 

relacionando-as aos conteúdos trabalhados e aos processos cognitivos do aluno.  

   

Apresenta uma proposta curricular elaborada com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, bem como nos documentos que balizam as avaliações nacionais (Saeb).  

   

Disponibiliza os resultados por meio de relatórios, geral e específico (por ano escolar, 

por turma e por escola), possibilitando a análise dos resultados dos alunos de forma 

individualizada e o redirecionamento do trabalho pedagógico.  

   

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA BIMESTRAL 

Avalição diagnóstica que seja aplicada a todos os alunos matriculados do 1º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental. 

   

Aplicação dos testes na modalidade impressa.    

Avaliação composta por testes, compreendendo todos os componentes curriculares, 

atendendo a especificidade de cada ano do Ensino Fundamental I e II. 

   

Avaliação Diagnóstica com testes que faça a avaliação do rendimento escolar do aluno 

no bimestre avaliado.  

   

MATERIAIS E RECURSOS COMPLEMENTARES 
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Agenda escolar consumível, espiralada e com espaços adequados para preenchimento, 

para alunos a partir de 3 anos e professores. 

   

Capa personalizada para o livro didático, a partir de 3 anos.    

Material em Braille para atender aos portadores de deficiência visual total, a partir do 1º 

ano do Ensino Fundamental.  

   

Material com formato ampliado A3, para atender aos alunos portadores de deficiência 

visual parcial. 
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MATERIAL DIDÁTICO 

Lo
te

: 

Produtos Unid. Qtd. 
Preço 
Unit. 

Sub. 
Total 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 2 ANOS  
02 (dois) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 
cada semestre 

Un 294     

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 ANOS 
02 (dois) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 
cada semestre 

Un 680     

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
173

2 
    

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
170

4 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
145

6 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
166

0 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
175

2 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
171

2 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
198

4 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 6º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
201

2 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 7º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
150

8 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 8º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
180

0 
    

1 

MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 9º 
ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) 
para cada bimestre 

Un 
165

2 
    

TOTAL LOTE   
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RELAÇÃO DOS LOCAIS DE ENTREGA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 
 

NOMES LOGRADOURO Nº END_BAIRRO DESCR_MUNICIPIO 

JOSE BARALDO 
EMEI                                            

RUA JOAO MINARI 150 JARDIM AMERICA NOVO HORIZONTE 

LEONINA BARALDO MANSUR PROFESSORA 
EMEI                       

RUA PARA 846 VILA BAUMAN NOVO HORIZONTE 

MARIA JOSE DE OLIVEIRA PROFESSORA 
EMEF                       

RUA SANTOS FONSECA 973 CENTRO NOVO HORIZONTE 

ANTONIA SARTORAO BOSCHEZZI 
PROFESSORA EM                 

RUA NICOLAU LONGHI 383 JARDIM.POPULAR NOVO HORIZONTE 

CAROLINA BOTURA PROFESSORA 
EMEI                              

RUA PINDORAMA 131 
JARDIM SANTA 
CLARA 

NOVO HORIZONTE 

RAUF NICOLAU EID DR CENTRO 
MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL    

RUA AMALIA MESTRINER 
MAGRI 

610 CENTRO NOVO HORIZONTE 

MANOEL ROQUE 
EMEF                                            

RUA BANDEIRANTES SN VALE FORMOSO NOVO HORIZONTE 

IRAMAIA APARECIDA JARDIM BIASI 
PROFESSORA EMEI               

RUA GUARANIS 637 
JARDIM SAO 
VICENTE 

NOVO HORIZONTE 

JOSE LUIS TOMAZI II PROFESSOR 
EMEF                              

DOMINGOS BARALDO 1361 SANTA CLARA NOVO HORIZONTE 

MARIA VIRGINIA CORREA DE GODOI 
PROFA CMEI                    

RUA URUPES 791 JARDIM SIMPATIA NOVO HORIZONTE 

FRANCISCO ALVARES FLORENCE 
EMEF                              

ALAMEDA ROBERTO DELLA 
TOGNA 

1233 VILA PATTI NOVO HORIZONTE 

JULIA GABRIEL EID CRECHE 
MUNICIPAL                           

RUA NICOLAU LONGHI 428 JARDIM POPULAR NOVO HORIZONTE 

NOEL CUSTODIO BRAGA 
EMEI                                     

AVENIDA GUIDO DELLA 
TOGNA 

620 JARDIM AEROPORTO NOVO HORIZONTE 

JOSE LUIS TOMAZI PROFESSOR I 
EMEF                              

RUA PINDORAMA 399 
JARDIM SANTA 
CLARA 

NOVO HORIZONTE 

JANIMAR ALVES DO VALLE ANDRIOTTI 
PROFA CME                   

RUA SETE DE SETEMBRO 659 CENTRO NOVO HORIZONTE 

EMEJA MARIA APARECIDA CARVALHO 
SANTANA 

AVENIDA  DA SAUDADE 955 VILA CARDOSO NOVO HORIZONTE 

HEBE DE ALMEIDA LEITE CARDOSO 
PROFESSORA EMEF                

AVENIDA  DA SAUDADE 955 VILA CARDOSO NOVO HORIZONTE 

MOACYR DE FREITAS PROFESSOR EMEF RUA  TAPUIAS 743 JD SÃO VICENTE NOVO HORIZONTE 

ROQUE DE FELIPE PROFESSOR 
EMEI                               

RUA ARACATUBA 440 JARDIM SAO JOSE NOVO HORIZONTE 

SALETE APARECIDA LAUDE PROFA CENTRO 
MUN DE EDUCACAO          

RUA LOURIVAL ALONSO 70 
JARDIM DAS 
ACACIAS 

NOVO HORIZONTE 

DEAMANTINA CALISTO DA SILVA 
PROFESSORA EMEI                  

AVENIDA ALFREDO 
BRANCO DE QUEIROZ 

481 CECAP NOVO HORIZONTE 

EMEF PROF NILVA DALBELLO DE LIMA 
AV ROSA TIOZZI 
RONCOLETA, 

420 
IZALTINA MARIA 
RONCOLETA 

NOVO HORIZONTE 
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ANEXO II 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO 

DE MATERIAIS DIDATICOS QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE E A EMPRESA ________________, PELAS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. 

 

 

PROCESSO Nº ___/____ 

CONCORRENCIA N° ___/____ 

 

 

Por este instrumento de CONTRATO, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 

HORIZONTE, Estado de São Paulo, entidade de direito público interno, inscrita no C.N.P.J. sob 

nº 45.152.139/0001-99, com sede à Praça Dr. Euclides Cardoso Castilho nº 185, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal _________________, brasileiro, ______, ______, residente 

e domiciliado à ___ ______________ nº ____, __________, nesta cidade de Novo Horizonte, 

Estado de São Paulo, portador do RG sob nº _________-SSP/SP e CPF sob nº ______________, 

doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado à empresa ..................................., com 

sede na cidade de ....., Estado de ........., à Rua ..............., nº .... , Bairro ............., inscrita no 

C.N.P.J. sob nº .................., neste ato representada por seu Proprietário Sr. ......................., 

nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG sob n° ............ e CPF sob n° .............., 

residente e domiciliado à Rua ....................., n° ....., Bairro ............., na cidade de ....., Estado de 

........., doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato, decorrente do 

Edital nº. ___/____, Licitação na modalidade Concorrência nº ___/____, Processo n° 

_____/____, que é parte integrante do presente instrumento e no qual estão vinculadas as partes, 

regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações posteriores e demais 

dispositivos legais pertinentes à espécie, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1 – A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se nos termos do edital e de 

sua proposta, devidamente apensos a este, fazendo parte integrante do presente instrumento, 

prestar serviços continuados com fornecimento de material didático de sistema pedagógico 

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

a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, composto de: Livros didáticos pata alunos e 

professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II; Plataforma Digital de 

aprendizagem para Alunos e Professores; Formação continuada e capacitação de Docentes e 

Gestores; Avaliação de aprendizagem para alunos, nas quantidades e especificações constantes 

do Anexo I – Termo de Referência, nos termos da proposta apresentada, acostada às fls. ___. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 

 

2.1 – A prestação se serviços, bem como a entrega dos materiais serão executados nos termos do 

presente contrato, edital e seus anexos, devendo ser obedecido o calendário letivo e será efetuada 

através de AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO a ser emitida pela 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

2.2 – Os materiais didáticos deverão ser entregues nas Unidades Escolares, conforme 

informações da Secretaria Municipal de Educação. 

2.3 – Após o recebimento e conferência dos materiais didáticos, a Secretaria Municipal de 

Educação, determinará a destinação dos mesmos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO: 
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3.1 – O preço total para execução do objeto do presente contrato, para o período de 12 (doze) 

meses, é de R$ ......,00 (.......................................). 

 

3.2 – O recurso financeiro para realização do objeto desta Licitação correrá por conta das 

seguintes dotações orçamentárias: 

 

 

Conta 2020/396 

02 Poder Executivo 

02 11 Secretaria Municipal de Educação 

02 11 01 Ensino 

12 361 0012 2031 0000 – Manutenção 

Atividade Ensino Fundamental. 

3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

220 – Ensino Fundamental R$ 1.035.000,00 

 

Conta 2020/397 

02 Poder Executivo 

02 11 Secretaria Municipal de Educação 

02 11 01 Ensino 

12 361 0012 2031 0000 – Manutenção 

Atividade Ensino Fundamental. 

3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

220 – Ensino Fundamental R$ 645.000,00 

 

Conta 2020/436 

02 Poder Executivo 

02 11 Secretaria Municipal de Educação 

02 11 01 Ensino 

12 365 0015 2143 0000 – Manutenção das 

Atividades da Educação Infantil - Creche 

3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

212 – Educação Infantil – Creche R$ 

80.000,00 

 

Conta 2020/452 

02 Poder Executivo 

02 11 Secretaria Municipal de Educação 

02 11 01 Ensino 

12 365 0015 2144 0000 – Manutenção das 

Atividades da Educação Infantil – Pré-Escola 

3.3.90.32.00 – Material, bem ou serviço para 

distribuição gratuita 

213 – Educação Infantil -  Pré-Escola R$ 

175.000,00 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

4.1 – Os pagamentos serão efetuados da forma parcelada, dividido o total em 06 (seis) parcelas 

bimestrais, desde que atendidas todas as condições previstas no contrato, inclusive o regular 

cumprimento do cronograma de entrega do material didático, de acordo com o calendário escolar 

previsto para o ano letivo, obedecida a ordem cronológica. 

 

4.2. Os pagamentos serão executados através transferência “on line” (depósito em conta corrente) 

em favor da Licitante vencedora, mediante a apresentação da fatura acompanhada da cópia do 

comprovante de regularidade do INSS e FGTS, sem prejuízo de atendimentos das demais normas 

previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços/fornecimento, inclusive com consequente 

retenção e recolhimento de importância de natureza previdenciárias e decorrentes de multas. 

 

4.2.1. A licitante vencedora deverá oferecer o número de sua conta corrente, da agência e do 

banco de sua preferência.  

 

4.3 – Não será efetuada antecipação de pagamento de parte do preço ofertado, seja a qualquer 

título. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA: 

 

5.1 – O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (dozes) meses, tendo por termo inicial a 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da CONTRATANTE, por iguais 

períodos nos termos do art. 57, inc.II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE 
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6.1. – Na hipótese de prorrogação o preço será reajustado com base no IPCA/IBGE, acumulado 

nos últimos 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

7.1 – Prestar os serviços, bem como entregar os produtos, objeto deste Edital, de acordo com as 

especificações e características mínimas exigidas. 

 

7.2 – Substituir os produtos que por ventura apresentarem problemas, desde que originados por 

erro ou defeito de fabricação dos mesmos. 

 

7.3 – Fornecer à Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, os dados técnicos que esta achar de 

interesse, e todos os elementos e informações necessários, quando solicitada. 

 

7.4 – É de responsabilidade da licitante vencedora todos os encargos e tributos e outros que por 

ventura existirem, que incidir sobre o objeto desta licitação eximindo a Prefeitura Municipal de 

Novo Horizonte de quaisquer ônus. 

 

7.6 – A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E 

INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS: 

8.1. Multa moratória de 1% (um por cento) ao dia de atraso na - dos produtos, calculada sobre o 

preço total correspondente a cada pedido, nos primeiros 05 (cinco) dias de atraso, sendo o 

percentual elevado para 2% (dois por cento) ao dia, no caso de reincidências, sem prejuízo da 

CONTRATANTE decidir pela rescisão unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA, sem 

prejuízo do processo de advertência. 

 

8.2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, durante sua execução, em decorrência 

de qualquer descumprimento de suas cláusulas, que não se enquadrem no subitem 8.1., sem 

prejuízo do processo de advertência. 

 

8.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, cobrada proporcionalmente à 

etapa ou parcela  não cumprida, quando não for aplicada concomitantemente sanção de 

impedimento de licitar ou contratar, ou declaração de inidoneidade previstas na Lei Municipal nº 

4.051/15, de 02 de fevereiro de 2015; Multa de 50% (cinquenta por cento do valor do contrato 

cobrada proporcionalmente à etapa não cumprida, quando for aplicada concomitantemente 

sanção de impedimento de licitar ou contratar ou declaração de inidoneidade prevista na mesma 

lei, nas hipótese em que a rescisão ocorra com fundamento nos incisos I a XI, da Lei Federal nº 

8.666/93, sem prejuízo do dever de indenizar a Contratante ou Terceiros.  

 

8.4. Igualmente poderá ser sancionado com a declaração de inidoneidade, o licitante que, por seu 

comportamento restar demonstrado a incursão em um dos dispositivos previstos no artigo 88, da 

Lei 8.666/93.  

 

8.5. Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique 

no impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA, ou de declaração de inidoneidade, 

será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

 

9.1 – O contrato poderá ser rescindido pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte mediante ato 

do Prefeito Municipal por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses: 
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1º – os materiais não forem entregues no prazo estipulado deste, excetuadas as situações 

devidamente justificadas, de ordem técnica, aceitas pela Prefeitura Municipal de Novo Horizonte; 

 

2º – houver interrupção na prestação de serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou 10 

(dez) dias alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado; e 

 

3º - ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela contratada após a aplicação de 

multa por mais de 2 (duas) vezes por qualquer infração. 

 

9.2 – No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece o direito da Prefeitura 

Municipal de Novo Horizonte aplicar as sanções prevista neste ato convocatório, e as demais 

previstas nos Artigos 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9.3 – Ficam reconhecidos os direitos da Contratante, em casos de rescisão administrativa prevista 

no art. 77, da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 8.883/94. 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA: 

 

10.1. A CONTRATADA prestará, a seu critério, uma das garantias previstas no art. 56 § 1º da 

Lei Nº. 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo optar por 

qualquer das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº. 8.666/93, a saber: caução em dinheiro, 

ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou ainda a fiança bancária. 

  

10.2. Em se tratando de Fiança Bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia, pelo 

fiador, dos benefícios previstos nos artigos. 827 e 839 do Novo Código Civil.  

 

10.3. Quando se tratar de Caução em dinheiro, o valor deverá ser recolhido e depositado em 

conta específica aberta em nome da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, no Banco do Brasil 

S/A, na agência de Novo Horizonte SP. 

  

10.4. Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, este deverá ter sido emitido sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econômico, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda. 

  

10.5. No caso de a garantia ser prestada através de fiança bancária ou seguro-garantia, a mesma 

deverá ser renovada anualmente, devidamente atualizada, quando de eventuais Aditamentos 

Contratuais. 

   

10.6. A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do Contrato, ficando a 

CONTRATANTE autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e 

pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

  

10.7. A caução destina-se à garantia da boa e fiel execução do contrato, e o pagamento de 

eventuais multas. 

 

10.8. A caução de garantia de execução será liberada quando da assinatura do Termo de 

Recebimento Definitivo dos serviços, mediante requerimento por escrito da interessada.  

 

10.9 – Na hipótese de prorrogação contratual, a garantia deverá ser prestada sobre o valor 

corrigido.  

 

CLÁUSULA ONZE – DO FORO: 
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11.1 – Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, fica eleito o 

Foro da Comarca de Novo Horizonte, com renúncia expressa a qualquer outro, mesmo que 

privilegiado, independente do domicílio das partes. 

 

E por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias, de 

igual forma e teor, na presença das testemunhas. 

 

Novo Horizonte, __ de ________ de ______ 

 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

EMPRESA 

Nome do responsável 

Proprietário 

CONTRATADA 

Assessor Jurídico 

 

TESTEMUNHAS:  
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE 

CONTRATADO: 

CONTRATO Nº  

OBJETO:  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. ESTAMOS CIENTES DE QUE: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. DAMO-NOS POR NOTIFICADOS PARA: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

Declaração de Cumprimento da Exigência Prevista no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93 

 

 

 

 

Referência: Processo n° ___/____ 

Concorrência nº ___/____ 

 

 

 

...................., inscrita no CNPJ n° ...................., com sede na cidade de ...................., Estado de 

...................., à Rua ..................., n° ....., Bairro .........., por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) ...................., nacionalidade, estado civil, profissão, endereço, portador(a) da Carteira 

de Identidade n° .................... e do CPF n° ...................., DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 

de outubro de 1.999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

    Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 

de aprendiz (  ). 

 

.................................. 

(Local e data) 

 

................................. 

(representante legal) 

 

 

 

    (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

Modelo de Procuração 

 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

 

 

OUTORGANTE: nome da empresa, sediada à Rua ...................., n° ....., Bairro .........., na cidade 

de .................... Estado de ...................., devidamente inscrita no C.N.P.J. sob n° ................... 

 

 

OUTORGADO: Sr.(a) ...................., nacionalidade, estado civil, profissão, residente e 

domiciliado(a) à Rua ...................., n° ....., Bairro .........., na cidade de ...................., Estado de 

...................., portador(a) da Carteira de Identidade RG n° .................... e do CPF n° ..................... 

 

 

PODERES: Representar o outorgante perante esta Prefeitura, durante o transcorrer dos trabalhos 

do processo licitatório, podendo assinar todos os documentos e deliberar sobre todos os assuntos 

a ela pertinentes, inclusive todos os poderes necessários para receber, interpor recursos e desistir 

de prazos, assinar ata, assinar propostas, assinar contratos, e etc. 

 

 

 

................................................. 

Local e data 

 

 

 

 

.............................................................. 

Nome da empresa 

Nome do responsável pela empresa 

 

 

 

 

Observação: assinatura do responsável pela empresa com firma reconhecida. 
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ANEXO V 

 

EDITAL DE PREGÃO Nº ---/---- 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

ART.  81 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE/SP 
 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por 

intermédio de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de 

identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para o 

EDITAL DE PREGÃO Nº ---/----, que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante 

que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Servidores, Secretários, 

Coordenadores ou equivalentes, por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o 

segundo grau, ou por adoção, conforme dispõe o Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Novo 

Horizonte - SP.  

 

 

___________, ____ de _____________ de 20__.  

 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 
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ANEXO VI 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

Lo
te

: 

Produtos Unidade 
Qtd. 

Material 
Preço 
Médio 

Sub. Total 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 2 ANOS  

02 (dois) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para cada 
semestre 

Un 294 
 R$    

172,67  
R$ 50.764,98 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 ANOS 

02 (dois) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para cada 
semestre 

Un 680 
 R$    

185,33  
R$ 126.024,40 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS 

04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 
cada bimestre 

Un 1732 
 R$     

92,67  
R$ 160.504,44 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS 

04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 
cada bimestre 

Un 1704 
 R$     

92,67  
R$ 157.909,68 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1456 

 R$    
113,25  

R$ 164.892,00 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1660 

 R$    
113,25  

R$ 187.995,00 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1752 

 R$    
113,25  

R$ 198.414,00 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1712 

 R$    
113,25  

R$ 193.884,00 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1984 

 R$    
113,25  

R$ 224.688,00 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 6º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 2012 

 R$    
142,92  

R$ 287.555,04 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 7º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1508 

 R$    
142,92  

R$ 215.523,36 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 8º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1800 

 R$    
142,92  

R$ 257.256,00 

1 
MATERIAL DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 9º ANO 
04 (quatro) livros didáticos anuais por aluno, sendo 01 (um) para 

cada bimestre 
Un 1652 

 R$    
142,92  

R$ 236.103,84 

TOTAL LOTE R$ 2.461.514,74 

 


