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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

ffiffiEtssCIEA&m@
Processo Administrativo n." 001 12014

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de
seruiço para implantação de Sistema Educacional.

DATA DA ABERTURA: 04/0212A14, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:

VALOR IUÁXIUO: R$ 183.150,00 (cento e oitenta e três mil e
cento e cinquenta reais).

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,f eÉtone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: ticiracao e-,nsb.pr. gov. hr - Nova Santa Biírbara - Paraná

DOTAÇOES
Exercício,da',
despesa .-

Gonta da..
despesa

Fonte:de récurso

2014 1440 05.002. 1 2. 36 1.02402-017 0

2014 1450 0 5 .002. 1 2.36 1 .02402-0 1 7 103
2014 1460 05.002. 1 2. 36 1 .A2402-017 104
2014 1470 05.002. í 2.361 .02402-017 107
2014 1480 05.002. 1 2.36 1 .02402-017 114
2014 1530 0s.002. 1 2.361 .02402-017 0
2014 1540 05.002. 1 2.361 .02402-017 103

2014 1550 05.002. 1 2.361 .02402-017 104
2014 1560 05.002.'1 2. 36 1 .02402-017 107

2014 1570 05.002. 1 2. 36 1 .02402-017 114
2014 1780 05. 003. 1 2. 36 1 .02802-020 102
2014 1800 05. 003. 1 2. 36 1 .02802-020 102
2014 1860 05. 004. 1 2. 36 5.02902-021 102
2A14 1950 0 5.004. 1 2.365. 03002-022 0

2014 í 960 05. 004.'l 2. 36 5.03002-022 103

1042014 1970 05. 004. 1 2. 36 5.03002-022
2014 1990 05. 004.'l 2. 36 5.03002-022 103

Funcional orooramática"-,,
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PREFETTURA MUNICIpAL DE NOVA SANTA BÁRBARA,,"(
Av.: Walfredo EittencouÍt Moraes, 222,7 (43r 3266.'1222 C.N.P.J. N.o 95.561.080/000í -60

;':B
L'( r]sDEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Rua: Augusto Pereira de Quadros,200, I (43) 3266-1033 -
E-mail: dep_educá@nsb.pr.gov br - Nova Santa Bátbare - Pa'aná

CO RRESPONDENCIA INTE RNA

DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CULTURA

§,rnuni Àponrrdi &o & Linr
gÍdÀ"i da H61io EsEb e CIbE

PiÍ,arun'014fi1

N" 0l 5/2014

Data:20101/2014

ASSLINTO: ABERTURA DE LICITAÇAO

Vimos pelo presente autonzar Vossa Senhoria realizu a abeÍtura de Processo

Licitatório para a cr)ntratação de empresa de prestação de sen'iços para irnplanÍação de Sistema

Edrrcacional palii () ano letivo de 2.014

Valor náxinto de RS 36.6-j0,00 (Trinta e scis mil, scisceutLrs e trinta reais.1.

prcstaçâo de seniço. e ttS 1.16.520,00 ( C'ento e quarenta c seis mil, qtrinhentos e vinte reais)

aquisiçào dc matcrial. confonne proposta em ane\o,

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosarnente

&raz de €ina
Secretária de Educação, Esporte e Culturâ

PARA.. DEPÁRTAMENTO DE LICITA o

As

ü) lg{Recebido por
Nome

-áurylr
MinoniAp
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Sistema Educacional Familia e Escola

PROPOSTA

À Secretaria Municipat de Educação de Nova Santa Bárbara - PR.

Curitiba, 2O de janeiro de 2014.

. Educação Infanti! - 4 e 5

. Ensino Fundamental - 10 ao 50

. Adicionais

SetelL4T-t/2OL3
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Sefe

1. APRESENTAçAO

O Sefe é uma empresa paranaense, atuante há 18 anos, em
diversos estados brasileiros, que desenvolveu um projeto inovador
destinado às escolas da rede pública de ensino envolvendo aluno,
família e escola. Esse projeto foi denominado Slstema Educacional
Família e Escola e tem como objetivo contribuir com as Secretarias
Municipais nas ações próprias da área educacional.

O Sistema idealizado por educadores com experiência em
sala de aula, é constituído por um conjunto de recursos didáticos,
pedagógicos e tecnológicos, composto de materiais para o aluno,
materiais e cursos de formação continuada para os professores.
material de apoio e palestras aos familiares, assessoramento
pedagógico para as equipes técn ico- pedagóg icas das escolas e
para a Secretaria Municipal da Educação, referente ao processo de
ensino-aprendizagem dos alunos de Educação Infantil e de Ensino
Fundamenta l.

A proposta pedagógica do Sefe foi elaborada a partir de
uma fundamentação sócio-histórica da educação e propõe um
encaminhamento metodológico interd isciplinaÇ com ações planejadas
e direcionadas aos alunos, aos educadores e às famílias.

Ao implantar o Sistema Educacional Família e Escola na
rede municipal de ensino, a Secretaria da Educação passa a

contar com uma equipe especializada que fica à disposição para
atendimento com vistas ao acompanhamento, assessoria e
soluções educacionais, durante todo o ano letivo.

SistEÍna Ed.Eacixd Fanrlia e Escoh
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Sefe
2. CONDrçOES COMERCTATS

Conforme solicitado, segue proposta comercial para aquisição dos
produtos e serviços destinados ao atendimento dessa rede municipal de
ensino, cujo detalhamento encontra-se em anexo.

Ed. Infantil 5

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 183.150,00 (cento e oitenta e três mil, cento e cinquenta reais)

3. VALIDADE DA PROPOSTA

Os preços e condições estipulados nesta proposta terão

validade de 90 dias.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que

se façam necessários.

Atenciosamenle,

REFERÊNcIA
DE ANEXOS

No

ALUNOS

VALOR
AI.UNO/ANO
MATERIÂL

RI

TOIAL
ÂLUNO/ÂNO

11ÂTERJÁ].

RI

VALOR
PREsrÂdo
DE SERYIçO

RI

TOTÂL
PREÍÂgo
DE SERVIçO

RI

TOTAL GERÂL
Rí

PRODUTOS/
sERVrçOS

EI-B 4{' 2O2,& 8.(xr6,(x, so,60 2.02+m 10.120,00Ed. Infantil 4

EI.B 60 2O2,& 12.144',OO 50,60 3.O3ó,m 15.ú{r,OO

EF-A @ 273,@ 16.416,00 68,/4O 4.104,m 20.520,00Ens. Fund. 1o. ano

EF.A 70 273,60 19.152,O0 64,4O 4.7Aa,Ut 23.94O,O0Ens. Fund.20. ano

EF-B 60 273,@ 16.416,00 68,,{O 4.104,q' 20.520,00Ens. Fund.30. ano

:,0.78{r,ooEF.B 90 273,@ 24.624,OO 68,ÁO 6.156,(x'Ens. Fund.4o. ano

,o 273,6tt 19.152,0O 68/{O 4.768,00 23.9«!,q'Ens. Fund.5o. ano EF-B

350 47,2O 16.520,0O 1l,to 4.130,0O 2O.6s0,OOúngua Efangeira - Inglê PA-A

40,OO 14.dxr,(x) 10,m 3.5m,ü' 17.íX!,0OPA-B/D 3softuc. Ambiental e ftuc. em
DHC - 10 ao 50 ano

1a3,15O,0OTOTAL GERAL

SisteÍna Edradond tffiüú e Escola
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SefeeoucaçÃo TNFANTTL 3, 4 E s
o descritivo abaixo corresponde aos materiais e serviços sefe destinados

aos famillares, professores e alunos da Educação Infantil 3,4 e 5.

1. MATERIAIS PARA O ALUNO

Infantil 3, 4 e 5 - para crianças de 3 a 6 anos incompletos
. Formato: 32 cm x 23 cm Trem coíes
. Capa: papel-cartáo 3009

lnÍantrl3 ('l! sem.): 120 páginas + 10 encaÍtes
. lnÍantil3 (29 sem.): 120 páginas + I encartes

. lnÍantjl4 ('19 sem.): 128 páginas + 7 encarles

. lnÍanlil 4 (29 sem.)r 136 páginas + 10 encaÍtes

. lnÍanlil5 (19 sem.): 144 páginâs + 10 encartes

. lníantl5 (29 sem.): 152 páginas + l0 encartes

t
I
B.

A
Apresenta um projeto gráfico moderno e dispõe

de espaços para a criança se expressar por meio de
diferentes linguagens, tais como: desenho, colagem,
pintura, entre outras. Contempla o trabalho com as

diversas áreas do conhecimento e possibilita a prática
interdisciplin a r. Também integra o material do aluno
um livro ca len dá rio anual.

Siwrs Ed.EixC ffiiaeEsola
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2. MATERIAIS PARA O PROFESSOR
Manual do Professor

O Manual do Professor é acompanhado de um
CD com a trilha sonora das cançoes pro ostas na
Coleção Entrelinhas e outro CD com contos clássicos
desenvolvidos especialmente para a coleção Entrelinhas.

. Formalo. 64 cm x 94 cm

i>

. CD musical: 40 músicas

. CD de conlos. 10 contos

Fazem parte também, do
materíal do professor, çê_rtêZes
contendo as obras de arte
trabalhadas na coleção e um
calendário de pa rede.

Todo o material do
professor vem acondicionado
em bolsa própria.

Sefe

i ts'iisss,r
tB4

. Formato: 27.5 cm x 20,5 cm / em cores

. lnlantil3: 236 págrnas

. lnlanlil4: 264 páginas

. lnÍafltil 5: 304 páginas

O Manual do Professor tem como objetivo orientar o trabalho
desse profissional no seu dia a día, sugerindo atividades que possibilltam o
desenvolvimento integral da criança. Esse material traz fundamentação teórica,
objetivos, propostas de experiências de aprendizagem, sugestões de atividades
e as páginas do livro do aluno em formato reduzido com encaminhamentos e

sugestões de atividades.

+tl< I
T

É

Formalor 31 cm x 46 cm
.lnlanÍ|3 8 caílazes
. lnÍantrl 4: .{ caÍta7es
. lnÍanlil5: 7 cartaTes

t
\r(

SbErc EdErixC ffiaeEscob
. Formato 25 cm x 36 cm x 7 cm
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Sefe
Material de apoio para Datas Comemorativas

Utilizado para desenvolver o trabalho com os alunos, focando as datas
comemorativas em uma perspectiva histórica e contextua lizada. São 6 volumes,
impressos em cores e acondicionados em embalagem própria, sendo oferecado
1 estojo por escola que utilize qualquer um dos volumes da Coleção Entrelinhas.

I
i

. Formatoi 16 cm x 23 cm ,/em cores

. Volume 1:24 paginas + 2 encarles

. Volume 2: 40 páginas + 3 encartes

. Volume 3: 32 páginas + 1 encarte

. Volume 4: 32 páginas + 1 encarte

. Volume 5 40 págrnas r 1 encarte

. Volume 6 32 págrnas + 2 encarles

r'

Todos os professores regentes da Educação Infantil recebem
Manual do Professor com CDs, cartazes e bolsa, na proporção de 1

professor para 15 alunos que utilizam a coleção Entrelinhas 3, 4 e/ou 5.
Caso exceda essa proporção, será cobrado (do contratante) R$ 20,00
pelo conjunto de materiais do professor.

Será destinado para a Secretaria da Educação, bem como para
cada escola do município, um conjunto de materiais contendo a Coleção
EntrelÍnhas - Infantil 3, 4 e/ou 5 (conforme o nível implantado), com o
livro calendário anual, os materiais do professor e o material de apoio
Datas Comemorativas.

1.

Situna Rtmimd FanÉia e Escda
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Sefe
3. ASSESSORTA E FORMAçAO PRESENCTAL

A assessoria e formação presencial
consistem em várias ações que se iniciam no
contato com a equipe da Secretaria de Educação,
quando se faz uma análise da proposta
educacional do município em relação ao que é
desenvolvido pelo Sistema seguida de cursos,
palestras, visitas técnicas, entre outras ações
voltadas à equipe da Secretaria de Educação,
à equipe tecn ico-peda góg ica das escolas e aos
professores.

3.1. Professores
Cursos com enfoque teórico e desenvolvimento de atividades práticas,

realizados durante o ano letivo, para o corpo docente e gestores das escolas,
ministrados pelos próprios autores e/ou docentes por eles índicados. Nos dias,
locais e horários previamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados
encaminhamentos metodológicos da proposta, planejamento, critérios de avaliação
e atividades dos livros dos alunos, como forma de capacitação para melhor
utilização dos materiais e encaminhamento da ação pedagógica dos profissionais
da educação do município, totalizando 40 h/a, organizadas em 2 encontros de
20 hla, com certificação.

3.2. Gestores
Curso específico para gestores escolares com 40 h/a com certificação. Este

curso tem o intuito de aprofundar as discussões sobre a ação educativa, orientar
o gestor escolar (diretor e pedagogo/coo rdenado r) no desenvolvimento de suas
atribuições, bem como acompanhar efetivamente a utilização do material e o
desenvolvimento das ações sugeridas nos assessoramentos que o sistema oferece
no município. Além destes, serão abordados assuntos como atribuições do cargo,
organização do trabalho pedagógico, liderança, gestão de pessoas, comunicação,
planejamento, avaliação e trabalho com os familiares.

3.3. Visitas às escolas
Visitas técnicas realizadas nas escolas por uma pedagoga do Sistema,

com o objetivo de verificar o desenvolvimento da proposta educacional, avaliar
resultados e viabilizar ações que venham a contribuir para a melhoria constante
de sua implementação.

S,§ana EàmixC Fardia e trda
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4. FoRMAçÃo a orsrÂrucra

Sefe

§

Cursos
Formação de professores e gestores via

internet, desenvolvida por meio da plataforma
"Jornada", avaliada e qualificada de acordo com a

Chamada pública MEC/SEB n9 01/2008 e constante
do Guia de Tecnologías Educacíonais do Ministério
da Educação - MEC/SEB.

Curso Fundamentos para a Prática
Pedagógica (80 horas), com os seguíntes temas:

- Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos;

- A Proposta Pedagógica, o Desenvolvimento Humano e o Processo de
Ensino-Aprendizagem;

- Gestão Escolar.

OBS.: As vagas para o curso acima serão ofertadas sem custo, no 19 ano
de implantação do Sistema no município, para a equipe pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação e gestores das escolas. As senhas correspondentes para
a realização do curso serão disponibilizadas de acordo com a lista dos nomes
defin idos pela própria Secretaria.

Nos anos subsequentes. o curso será disponibilizado somente para os
gestores que assumirem, neste período, essa função no quadro de funcionários
da Secretaria de Educação.

Curso Fundamentos para o Trabalho na Educação Infantil (40 horas),
com os seg u intes temas:

- Princípios Orientadores do Trabalho Pedagógico;

- A Educação Infantil e o Desenvolvimento Humano;

- Proposta Pedagógica para a Educação Infantil.

As vagas para o curso acima serão ofertadas sem custo, no 19 ano de
implantação do Sistema no município, para o total de professores de Educação
Infantil da Rede Municipal de ensino que utilizarem o SEFE - Sistema
Educacional Família e Escola, na proporção de 1 professor para cada 15 alunos.
As senhas correspondentes para a realização do curso serão disponibilizadas
de acordo com a lista dos nomes definidos pela Secretaria de Educação.

Nos anos subsequentes, o curso será disponíbillzado somente para os
professores de Educação Infantil que ingressarem, neste período, no quadro de
funcionários da Secretaria de Educação.

Ê***4f
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s. cERTrFrcAçÃo

Os educadores particípantes do programa de formação presencial e a

distância serão certificados pelo Sistema, conforme a carga horária comprovada
de participação, podendo chegar aos seguintes totais de horas:

- Educação Infantil: 40 h/a presenciais e 40 h/a a distância - total de B0
horas certificadas;

- Equipe técnica da Secretaria da Educação: 40 h/a presenciais e 80 h/a a

distância - total de 120 horas certificadas;

Gestores (díretores, coordenadores, supervisoresí pedagogos) das
unidades de ensino: 40 h/a presenciais específicas + 80 h/a a distância
- total de 120 horas certificadas.

6. MATERIAL DE APOIO E PALESTRAS AOS FAMILIARES
A Coleção Entrelinhas ara familiares é destinada às famílias dos alunos da

Educação Infantil. O material conta com uma linguagem de fácil compreensão, e
mostra como a família pode participar mais ativamente das atlvidades escolares
dos filhos, além de abordar aspectos do desenvolvimento infantil, como afetívidade,
limites, autoestima, entre outros.

Na ocasião da entrega do livro aos familiares,
uma especialista realizará um encontro com eles para
detalhamento sobre os assuntos contidos no material.
Esse momento caracteriza-se por uma palestra, realizada
em cada semestre, em local que acomode o maior número
possível de pa rticipa ntes.

Além disso, os gestores (diretores, coordenadores,
supervisores, pedagogos) receberão formação específica
para dar continuidade ao trabalho com os familiares na
ínstituição de ensíno onde atuam.

Sefe

-ffi=-J-=

. Formato: 21 cm x 25 cm / em corBs

. Volume l.40 páginas

Sisess Edreixd Fanf,b e Esoda
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7. PORTAL CTDADE EDUCAçÃO

Como diferenciais de qualidade, o Sefe desenvolveu diversas propostas
adicionais que poderão ser implantadas juntamente com as ações do Sistema
(nos níveis contratados) ou separadamente, conforme a opção da Secretaria da
Ed ucação.

Uma dessas propostas é o Portal Cidade Educação.

Com o objetivo de formar, informar, integrar e interagir, o Portal Cidade
Educação acolhe educadores em um ambiente repleto de possibilidades. É uma
ferramenta que auxilia o professor e o estímula a usar novas tecnologias em sua
prática pedagógica, de forma atrativa e dinâmica.

Nessa cidade virtual são encontrados livros, planos de aula, vídeos,
infográficos, e-books, atividades interativas e mais uma infinidade de recursos
tecnológicos com conteúdo pedagógico. Material de qualidade acessível em um
ambiente tota lmente seguro.

A Cidade Educação também dispon ibiliza uma rede socia l, na qual o professor
possui um espaço para refletir, trocar experíências, compartilhar conhecimento e

ínteragir com profissionais da educação de todas as regiões do Brasil.

âJrra

Sefe
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ENsrNo FUNDAMENTAL - le E 2e ANos Sefe
O descritivo abaixo corresponde aos materiais e serviços Sefe destinados

aos alunos do Ensino Fundamental 19 e 29 anos.

1. MATERIAIS PARA O ALUNO
Coleção Caminhos - para alunos do 19 e 29 anos

t̂v

. Formato: 20.5 cm x 27.5 cm r'em cores

. Volume 1: 176 páqinas + l1 encartes

. Volume 2 176 páqinas + 6 encartes

e3
e4

Vol

Vol

UM

um

160páginas+4encarles
142páginas + l encarte

A Coleção apresenta, em cada livro, sete glggldg_çglh§çl-UslQ:

. Língua Portuguesa

o Ciências

o Geografia

o Educação Física

. Matemática

o História

o Arte

Também integra o material do

'a...;r' i srdir

I Jil
Ê â I

aluno um livro en n n que,
além de ser um elo entre a escola e a

família, é um instrumento que possibílita
à criança a organização das suas tarefas
diárias e das suas pequenas, mas
importantes responsabilidades.

. FoÍmato 14 cm x 20.5 cm / em cores

. 208 páginas + página de adesivos

," Geog rá na3
o
n
ô
1...

Lín g ua

Portu g uesa
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Sefe
Atividades de Casa

As tarefas de casa contribuem para a aprendizagem dos alunos, além de
propiciar comunicação entre escola e família. Este material tem esses objetivos
e é destinado aos alunos do 19 e 29 anos - Coleção Caminhos. Contempla
atividades relativas ao processo de alfabetização e é organizado em pasta com
bloco de atívidades.

It

§

. Formato:20.5 cm x 27 5 cm I 1 cor

. Cada pasta contém 1 bl0c0 com páginas destacáveis

' 1! ano: 32 ('lo sem.) e 40 páginâs (2? sBm.)
. 2ô anoi 35 (1? sem.) e 35 páginas (2i sem.)

Atividades de Leitura e Escrita
O sucesso na vida escolar de cada criança depende, entre outros tatores,

da sua capacidade de uso competente da leitura e escrita dentro e fora da escola.
O caderno de Atividades de Leitura e Escrita, que acompanha a Coleção Caminhos,
traz situações de aprendízagem complementares aos volumes 1,2,3 e 4, que
favorecem a ampliação do conhecimento e uso das linguagens oral e escrita.

' Formato: 20,5 cm x 27,5 Çm i 1 cor
. 19 eno: 64 páginâs
. 2? ano: 72 páginas

Siçsm EdrmixC fundb e Escob
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2. MATERIAIS PARA O PROFESSOR

Sefe
Livro do professor - Fundamentação

Neste livro do professori estão inseridas
as páginas do aluno em formato reduzido, com
encaminhamento metodológico das atividades
página a página. Além desse encaminhamento,
apresenta o referencial teóríco que embasou
a produção do livro do aluno, bem como
outras informações que contribuirão para o
desenvolvimento do tra balho escolar.

^ 
. Formato 20,5 cm x 27,5 cm i em cores
. 19 ano: 272 paginas + l7 carlazes + alÍabeto môv€l
. 29 ano: 264 páginas + 19 cartazes + alÍabeto móvel

Livros de áreas específicas

o Livro de Educa ão Física com a

organização de todas as atividades
propostas nessa área.

. FoÍmato: 20,5 cm x 27 5 cm / Bm coÍes

. 19 ano: 64 págrnas

. 29 anor 56 páginas

o Livro de Arte com fundamentos da área, informações
sobre artistas, entre outros.

. Formato: 16 cm x 23 cm r'em cores

. 224 paginas

Livro Registros do Professor

É um instrumento de organização
do seu trabalho diárlo. Contém infor-
mações importantes para o processo de
alfabetização, bem como espaços para

o planejamento das aulas e registro do
desenvolvimento de cada aluno.

. torÍnato: 27,5 cm x 20,5 cm I 1 coÍ

. 136 páginas

fi
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Materiaas de apoio

o Cartazes com os textos de Língua Portuguesa.

rii;.ÊtF
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Sefe

. Formatos:

. 46.0 cm x 64.0 6m

e

. 64,0 cm x 94,0 cm
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. Formato: 20.5 6m x 27.5 cm

C"

Alfabeto de paredea

. Formato: 38,5 cm x 30 cm x g cm

Todo o material do professor apresenta-se acondicionado em ,bc Llg própria,
que possibilita a organização do trabalho diário do educador.

Os professores regentes recebem todo o conjunto de materiais,
conforme acima descrito, na proporção de 1 professor para 25 aÍunos que
utilizem a Coleção Caminhos. Caso exceda essa proporção, será cobrado
(do contratante) R$ 50,00 pelo conjunto de materiais do professor.

Será destinado para a Secretaria da Educação e também para cada
escola do município um conjunto de materiais contendo a Coleção Caminhos
- 19 e/ou 29 ano, com o livro calendário anual, o livro do professor - 19

e/ou 29, o livro de registros - 19 e/ou 29 ano, os livros específicos de
Educação Física e Arte - 19 e/ou 29 ano, e os materiais de apoio (cartazes,
alfabeto).

Quando houver professores específicos de Educação Física e Arte, poderá
ser fornecido o livro específico de sua área e o Livro de Fundamentação
do professor, com custo adicional, uma vez que o professor de classe já
recebe este material na proporção de 1 professor a cada 25 alunos.

Siíqm Édrcacixd Filúia e Escob
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3. MATERIAL COMPLEMENTAR

Integra o 19 e 29 anos o material de Educação Musical
Sefe

A Coleção Caminhos Musicais, para o
primeiro ano de implantação, é composta de dois
volumes para alunos, sendo o volume 1 para
alunos de 19 e 29 anos e o volume 2 para alunos
de 39 ano, do Ensino Fundamental. Os livros
dos alunos são ilustrados e contêm propostas
sonoro-musicais de solicitação participativa que,
por exemplo, integram o escutar. o improvisaL
o compor, o cantat o registrar e o tocar como
meios de desenvolver a performance artística dos
alunos.

. Formalo: 20,5 cm x 27.5 cm I em cores

São 20 propostas em cada livro.
organizadas em quatro módulos, em uma
diretriz bimestral. Sendo uma produção Sefe,
conta com sugestões de atividades extraclasse
pensadas para compartilhar com amigos e
fa milia res.

;
^,**À--§*
:9.- *.i:Bl----

Para que o professor faça o melhor uso possível
do material, foram produzidas orientaçôes e gravadas
pelos próprios autores. Esse material é entregue em
CD, juntamente com o livro do professor.

ít
trí

4 ,#
E
B"Para o professor, os livros compreendem

orientações sobre o uso do material, bem como
o detalhamento das propostas e, ainda, a seção
de encartes e textos complementares. Cada nível
acg11qanla1! ,C'.P com repertório musical originalmente

i composto e gravado para a coleção, primando pela qualidade dos timbres e

' arranjos nas canções.
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4. ASSESSORTA E FORMAçAO PRESENCTAL

A assessoria e formação presencial
consistem em várias ações que se iniciam no
contato com a equipe da Secretaria de Educação,
quando se faz uma análise da proposta
educacional do município em relação ao que é
desenvolvido pelo Sistema seguída de cursos,
palestras, visitas técnicas, entre outras ações
voltadas à equipe da Secretaria de Educação,
à equipe técnico- pedagógica das escolas e aos
professores.

4.1. Professores
Cursos com enfoque teórico e desenvolvimento de atividades práticas,

realizados durantê o ano letivo, para os professores que farão uso dos materiais
do Sefe, ministrados pelos próprios autores e/ou docentes por eles indicados. Nos
dias, locais e horários previamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados
encaminhamentos metodológlcos da proposta Sefe, planejamento, critérios de
avaliação e atividades dos livros dos alunos, como forma de capacitação para melhor
utilização dos materiais e encaminhamento da ação pedagógica dos profissionais
da educação do município. A formação é organizada da seguinte maneira:

- 40 h/a de formação presencial para professores regentes. no município.

- 20 h/a de formação presencial para professores de Arte, no município,
quando o número de professores for superior a 10 (dez).

- 20 h/a para professores de Educação Física, no município, quando o número
de professores for superior a 10.

Obs.: caso o número de professores seja inferior a 10 (dez), os professores dessas
áreas específicas poderão participar de evento regional.

4.2. Gestores
Curso específico para gestores escolares com 40 h/a com certíficação. Este

curso tem o intuato de aprofundar as discussões sobre a ação educativa, orientar
o gestor escolar (diretor e pedagogo/coorde nador) no desenvolvimento de suas

atribuições, bem como acompanhar efetivamente a utilização do material e o

desenvolvimento das ações sugeridas nos assessoramentos que o sistema oferece
no município. Além destes, serão abordados assuntos como atribuições do cargo,

organização do trabalho pedagógico, liderança, gestão de pessoas, comunicação,
planejamento, avaliação e trabalho com os familiares.

Sefe

SÁçgna Edmixd ffiiaeErda
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4.3. Visitas às escolas
Visitas técnicas realizadas nas escolas por uma pedagoga do

Sistema, com o objetivo de verificar o desenvolvimento da proposta
educaclonal, avaliar resultados e viabilizar ações que venham a
contribuir para a melhoria constante de sua implementação.

Sefe

í

s. FoRMAçÃO I OrSrÂnCrA
Cursos

Formação de professores e gestores via internet,
desenvolvida por meio da plataforma "Jornada", avaliada
e qualificada de acordo com a Chamada pública M ECl
SEB n9 01/2008 e constante do Guia de Tecnologias
Educacionais do Ministério da Educação - MEC/SEB.

Curso Fundamentos para a Prática
Pedagógica (80 horas), com os seguintes temas:

- Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos;

- A Proposta Pedagógica, o Desenvolvimento Humano e o
Processo de Ensino-Apren d ízagem;

- Gestão Escola r.

OBS.: As vagas para o curso acima serão ofertadas sem custo, no 19 ano
de implantação do Sistema no município, para a equipe pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação e gestores das escolas. As senhas correspondentes para
a realização do curso serão disponibilizadas de acordo com a lista dos nomes
definidos pela própria Secretaria.

Nos anos subsequentes, o curso será disponibilizado somente para os
gestores que assumirem, neste período, essa função no quadro de funcionários
da Secretaria de Educação.

6. CERTTFTCAçÃO

Os educadores participantes do programa de formação presencial e a

distância serão certificados pelo Sistema, conforme a carga horária comprovada
de participação, podendo chegar aos seguintes totais de horas:

- Ensino Fundamental 7: 40 h/a presenciais e 40 h/a a distância - total de
B0 horas certificadas;

- Equipe técnica da Secretaria da Educação: 40 h/a presenciais e 80 h/a
a distâncía - total de 120 horas certificadas;

- Gestores (diretores, coordenadores, supervisores, pedagogos) das
unídades de ensino: 40 h/a presenciais específicas + 80 h/a a distância
- total de 120 horas certificadas.
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Sefe
7. MATERIAL DE APOIO E PALESTRAS AOS FAMILIARES

. Formato- 21 cm r 25 Çm,/ em coÍes

. Volume 1: 48 páginas

. Volume 21 56 pagrnas

. Volume 3: 48 páginas

' Volume 4: 40 págrnas

Esse material faz parte do Sistema Educacional para alunos do Ensino
Fundamental - 19 ao 59 ano - por meio da Coleção "Família & Escola". Consta de
um livro anual destinado aos pais, ilustrado em cores, com linguagem de fácil
compreensão, que mostra como a família pode participar mais ativamente das
atividades escolares dos filhos e aborda aspectos do desenvolvimento infantil,
como afetividade, limites, autoestima, mídia, díreitos e deveres, sexualidade,
prevenção ao uso de drogas, entre outros.

Na ocasião da entrega do livro aos familiares, uma especialista participará
de um encontro com eles para detalhamento sobre os assuntos contidos no
material. Esse momento caracteriza-se por uma palestra, realizada em cada
semestre, em local que acomode o maior número possível de participantes.

Além disso, os gestores (diretores, supervisores, coordenadores,
pedagogos) receberão formação específica para dar continuidade, em sua
instituição de ensino, ao trabalho com os familiares.

Sigona ÊúracÍxd Fadia e Escoh
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8. PORTAL CTDADE EDUCAçAO

Como diferenciais de qualidade, o Sefe desenvolveu diversas propostas
adícionais que poderão ser implantadas juntamente com as ações do Sistema
(nos níveis contratados) ou separadamente, conforme a opção da Secretaria da
Educação.

Uma dessas propostas é o Portal Cidade Educação.

Com o objetivo de formar, informar, integrar e interagir, o Portal Cidade
Educação acolhe educadores em um ambiente repleto de possibilidades. É uma
ferramenta que auxilia o professor e o estimula a usar novas tecnologias em sua
prática pedagógica, de forma atrativa e dinâmica.

Nessa cidade virtual são encontrados livros, planos de aula, vídeos,
infográficos, e-books, atividades interativas e mais uma infinidade de recursos
tecnológicos com conteúdo pedagógico. Material de qualidade acessível em um
ambiente totalmente seg u ro.

A Cidade Educação também disponibiliza uma rede socia l, na qual o professor
possui um espaço para refletir, trocar experiências, compartilhar conhecimento e

interagir com profissionais da educação de todas as regiões do Brasil.
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ENsrNo FUNDAMENTAL - 3e, 4e E se ANos Sefe
O descritivo abaixo corresponde aos materiais e serviços Sefe destinados

aos alunos do Ensino Fundamental 39, 49 e/ou 59 anos.

1. MATERIAIS PARA O ALUNO

Coleção Caminhos - para alunos do 39, 49 e 59 anos

. volume 5

. Volume 6

. Volume 7

. Volume 8

168páginas+5encartes
'168 págilas + 4 encartes

144páoinas + Sencartes
152páginas+2encartes

. Formato: 20.5 cm x 27.5 cm / em cores

. Matemática

. História

. Arte

. Volume 9: 160 páginas + I encarte

. Volume 10: 176 pálinas + 4 encartes

. Volume l1 160 páginas + 5 encaÍtes

. Volume 12. 152 páginas + 4 encartes

. Volume 13:208 páginas + 14 encartEs

. Volume 14: 184 páginas + 13 encartes

. Volume l5:208 páginas + 19 encartes

' Volume 16: 192 páginas + 12 encartes

A Coleção apresenta, em cada livro, sete áreas do conhecimento:

o Língua Portuguesa

o Ciências

o Geografia

o Educação Física

a"-l !.r -i
aí.

Também integra o material
tdo aluno um ljyro. calendário
tanua-l que, alem de ser um elo
entre a escola e a família, é um
instrumento que possibilíta à

criança a organização das suas
tarefas diárias e das suas pequenas,
mas importantes responsabilidades.
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2. MATERIAIS PARA O PROFESSOR

20,5 cm x 27.5 cm,/ em cores

Livro do professor - Fundamentação

Neste livro do professoç estão
inseridas as páginas do aluno em

formato reduzido, com encaminhamento
metodológico das atividades página a

Sefe

. 3? ano: 464 páginas

. 49 ano: 476 páginas

. 59 ano 576 páginas

página. Além desse encaminhamento,
apresenta o referencial teórico que embasou a produção do livro
do aluno, bem como outras informações que contríbuirão para o
desenvolvimento do trabalho escolar.

Livros de áreas específicas
o Livro de Educação Física com a organização de

todas as atividades proposta s nessa a rea.

. Formato: 20.5 cm x 27,5 cm / em coÍes

. 39 ano: 120 páginas

. 49 ano: 96 páginas

. 59 ano: 104 páginas

o Livro !q§§ com fundamentos da área,
informações sobre artistas, entre outros.

. Formato: 16 cm x 23 cm,'em cores

. 224 páginas

Todo o material do professor apresenta-se
a co n d i ci o n a d o ", qgEg plo p1ia r q g§ 

_ 
qg-s: 

l 
blitg,g,o_f 9Ti4 ç!.o d o

trabalho diário do educador. . Formato: 38.5 cm x 30 cm x 9 cm

Os professores regentes recebem todo o conjunto de materiais,
conforme acima descrito, na proporção de 1 professor para 25 alunos que
utilizem a Coleção Caminhos, Caso exceda essa proporção, será cobrado
(da contratante) R$ 50,00 pelo conjunto de materiais do professor.

Será destinado para a Secretaria da Educação e também para cada escola
do município um conjunto de materiais contendo a Coleção Caminhos - 39,
49 elou 59 ano, com o livro calendário anual, o livro do professor - 39, 49 e/ou
59 ano, e os livros específicos de Educação Física e Arte -39, 49 elou 59 ano.

Quando houver professores específicos de Educação Física e Arte, poderá

ser fornecido o livro específico de sua área e o Livro de Fundamentação
do professor, com custo adicional, uma vez que o professor de classe
já recebe este material na proporção de 1 professor a cada 25 alunos.

S,igna Ed.mind Fadiae Emh
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3, MATERIAL COMPLEMENTAR

3.1. 39 ano

fntegra o 39 ano o material de Educação Musical

Sefe

,"
I

1

lr

. Formato 20.5 cm x 27.5 cm / em coÍes

São 20 propostas em cada livro,
organizadas em quatro módulos, em uma
diretriz bimestral. Sendo uma produção Sefe,
conta com sugestões de atividades extraclasse
pensadas para compartilhar com amigos e
familiares.

A Coleção Caminhos Musicais, para o
primeiro ano de implantação, é composta de dois
volumes para alunos, sendo o volume 1 para
alunos de 19 e 29 anos e o volume 2 para alunos
de 39 ano do Ensino Fundamental. Os livros
dos alunos são ilustrados e contêm propostas
sonoro-musicais de solicitação participativa que,
por exemplo, integram o escutai o improvisar,
o compor, o cantar, o registrar e o tocar como
meios de desenvolver a performance artística dos
alunos.

ri#, I
t
à

.§ #r
B

*rã--
ãi,1ã;rrÊr

Para o professor, os livros compreendem
orientações sobre o uso do material, bem como
o detalhamento das propostas e, ainda, a seção
de encartes e textos complementares. Cada nível
acompanha um CD com repertório musical originalmente
composto e gravado para a coleção,
arranjos nas ca n ções.

primando pela qualidade dos timbres e

Para que o professor faça o melhor uso possível
do material, foram produzidas orientações e gravadas
pelos próprios autores. Esse material é entregue em
CD, juntamente com o livro do professor.
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3.2. 49 ano
Integra o 49 ano o livro regional de História e Geografia

E a partir da realidade local e da diversidade de cada estado que o livro
de História e Geografia Regional busca oferecer ao aluno a possibilidade de
compreender melhor a sociedade em que vive, articulada com o panorama geral
de sua regíão e do Brasil.

Sefe

ALUNO
. Formato:20.5 cm x

27,5 cm /'em coÍes
. 160 páginas

. Formato:20,5 cm x

27.5 cm/ em cores
. 188 páginas

PROFESSOR
. Formator 20.5 cm x

27,5 cm I em cores
. 160 páginas

. Formato: 20.5 cm x

27.5 cm / em cores
. 144 paginas

. Formato:20.5 cm x

27.5 cml em cores
. 188 paginas

Este material didático personalizado por estado contempla, em um único

volume, conteúdos relativos à história e à geografia do estado. É destinado para

os alunos do 49 ano do Ensino Fundamental.
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. Formato 20 5 cm x
27 5 cm / em cores

. 144 páginas
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3.3. 59 ano
Integra o 59 ano o material de Educação Financeira

t -:=*:==:::
-;-5--É.>i-,É

Sefe

-*ii

ALUNO
. Formato: 16 cm x 23 cm./ em cores
. 64 páOinas

Educação Financeira é uma proposta que busca melhorar a qualidade de
vida de alunos e famílias, por meio de conteúdos e ferramentas que contribuem,
na prática, para o planejamento e equilíbrio da vida econômica. Visa, também,
estimular o consumo consciente, importante para a sustentabilidade.

.t=:i==:*=--,=
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PROFESSOR
. Formato: 16 cm x 23 cm I em coÍes
. páginas

O Manual do Professor apresenta todas as orientações relativas ao que é

proposto no materlal do aluno.

Para que o professor faça o melhor uso possível dos materiais, foram
produzidas orientações e gravadas pelos próprios autores. Esse material é

entregue em CD, juntamente com o manual do professor,

_-:a-:
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4. ASSESSORTA E FORMAçÃO PRESENCTAL

Sefe
A assessoria e formação presencial

consistem em várias ações que se iniciam no
contato com a equipe da Secretaria de Educação,
quando se faz uma análise da proposta
educacional do município ern relação ao que é
desenvolvido pelo Sistema seguida de cursos,
palestras, visitas técnicas, entre outras ações
voltadas à equipe da Secretaria de Educação,
à equipe técnico- pedagóg ica das escolas e aos
professores.

4.1. Professores
Cursos com enfoque teórico e desenvolvimento de atividades práticas,

reallzados durante o ano letivo, para os professores que farão uso dos materiais
do Sefe, ministrados pelos próprios autores e/ou docentes por eles indicados. Nos
dias, locais e horários previamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados
encaminhamentos metodológicos da proposta Sefe, planejamento, critérios de
avaliação e atividades dos livros dos alu nos, como forma de capacitação para melhor
utilização dos materiais e encaminhamento da ação pedagógica dos profissionais
da educação do município. A formação é organizada da seguinte maneira:

- 40 h/a de formação presenclal para professores regentes, no município.

- 20 h/a de formação presencial para professores de Arte, no municípío,
quando o número de professores for superior a 10 (dez).

- 20 h/a para professores de Educação Física, no município, quando o número
de professores for superior a 10.

Obs.: caso o número de professores seja inferior a 10 (dez), os professores dessas
áreas específicas poderão participar de evento regional.

4.2. Gestores
Curso específico para gestores escolares com 40 h/a com certificação. Este

curso tem o intuito de aprofundar as discussões sobre a ação educativa, orientar
o gestor escolar (diretor e pedagogo/coo rdena dor) no desenvolvimento de suas
atrlbuições, bem como acompanhar efetivamente a utilização do material e o
desenvolvimento das ações sugeridas nos assessoramentos que o sistema oferece
no município. Além destes, serão abordados assuntos como atribuições do cargo,
organização do trabalho pedagógico, liderança, gestão de pessoas, comunicação,
planejamento, avaliação e trabalho com os familiares.
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4.3. Visitas às escolas

Visitas técnicas realizadas nas escolas por uma pedagoga do
Sistema, com o objetivo de verificar o desenvolvimento da proposta
educacional, avaliar resultados e viabilizar ações que venham a
contribuir para a melhoria constante de sua implementação.

5. FORMAçÃO a OrSrÂruCrA
Cursos

Sefe

t

Formação de professores e gestores via internet,
desenvolvida por meio da plataforma "Jo rna da ", avaliada
e qualificada de acordo com a Chamada pública MEC/
SEB nP 01/2008 e constante do Guia de Tecnologias
Educacionais do Ministério da Educação - MEC/SEB.

Curso Fundamentos para a Prática
Pedagógica (80 horas), com os seguintes temas:

- Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos;

- A Proposta Pedagógica, o Desenvolvimento Humano e o
Processo de Ensino-Aprendizagem;

- Gestão Escolar.

OBS.: As vagas para o curso acima serão ofertadas sem custo, no 19 ano
de implantação do Sistema no município, para a equipe pedagógica da Secretaria
Municipal de Educação e gestores das escolas. As senhas correspondentes para
a realização do curso serão disponibilizadas de acordo com a lista dos nomes
definidos pela própria Secretaria.

Nos anos subsequentes, o curso será disponibilizado somente para os
gestores que assumirem, neste período, essa função no quadro de funcionários
da Secretaria de Educação.

6. CERTTFTCAçAO
Os educadores participantes do programa de formação presencial e a

distância serão certificados pelo Sistema, conforme a carga horária comprovada
de participação, podendo chegar aos seguintes totais de horas:

- Ensino Fundamental t: 40 hla presenciais e 40 h/a a distância - total de
80 horas ceftificadas;

- Equipe técnica da Secretaria da Educação: 40 h/a presenciais e B0 h/a
a distância - total de 120 horas certificadas;

- Gestores (diretores, coordenadores, supervisores, pedagogos) das
unidades de ensino: 40 h/a presenciais específicas + 80 h/a a distância
- total de 120 horas certificadas.
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Sefe
7. MATERIAL DE APOIO E PALESTRAS AOS FAMILIARES

. FoÍmalo: 21 cm x 25 cm I em cores

. Volume 1:48 páginas

. Volume 2: 56 páginas

. Volume 3:48 páginas

. Volume 1: 40 páginas

Esse material faz parte do Sistema Educacional para alunos do Ensino
Fundamental - 19 ao 59 ano - por meio da Coleção "Família & Escola". Consta de
um livro anual destinado aos pais, ilustrado em cores, com linguagem de fácil
compreensão, que mostra como a família pode participar mais ativamente das
atividades escolares dos filhos e aborda aspectos do desenvolvimento infantil,
como afetividade, Iimites, autoestima, mídia, dÍreitos e deveres, sexualidade,
prevenção ao uso de drogas, entre outros.

Na ocasião da entrega do livro aos familiares. uma especialista participará
de um encontro com eles para detalhamento sobre os assuntos contidos no
material. Esse momento caracteriza-se por uma palestra, realizada em cada
semestre, em local que acomode o maior número possível de participantes.

Alem disso, os gestores (diretores, supervisores, coordenadores,
pedagogos) receberão formação específica para dar continuidade, em sua
instltuição de ensino, ao trabalho com os famillares.
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Sefe8. PoRTAL cTDADE eoucaçÃo

Como diferenciais de qualidade, o Sefe desenvolveu diversas propostas
adicionais que poderão ser implantadas juntamente com as ações do Sistema
(nos níveís contratados) ou separadamente, conforme a opção da Secretaria da
Educação.

Uma dessas propostas é o Portal Cidade Educação.

Com o objetivo de formaç Informar, integrar e interagir, o Portal Cidade
Educação acolhe educadores em um ambiente repleto de possibilidades. É uma
ferramenta que auxilia o professor e o estimula a usar novas tecnologias em sua
prática pedagógica, de forma atrativa e dinâmica.

Nessa cidade virtual são encontrados livros, planos de aula, vídeos,
infográficos, e-books, atividades interativas e mais uma infinidade de recursos
tecnológicos com conteúdo pedagógico. Material de qualidade acessível em um
ambiente totalmente seg u ro.

A Cidade Educação também disponibillza uma rede social, na qual o professor
possui um espaço para refletir, trocar experiências, compartilhar conhecimento e

interagir com profissionais da educação de todas as regiões do Brasil.
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lÍrucue EsTRANcETRA MoDERNA ENsrNo FUNDAMENTAL
DE 19 ao 59 ANO

' Formato: 20,5 cm x 27,5 cm / em cores
. Book l: 64 páginas + I encartes
. Eook 2: 64 páginas + I encartes

' Book 3: 112 páginas + 5 encartes
. Book 4: 1 12 páginas + 5 encarles
. Book 5: 1'12 páginas + 5 encartes

A proposta do ensino de Língua Estrangeira Moderna - Inglês, para os
alunos de 19 ao 59 ano, foi elaborada por autores com vasto conhecimento na
área e experiência em cursos de ensino da língua, para esse nível de ensino,

O material do aluno, Coleção Go Kidsl, é composto por 5 volumes, sendo
um para cada ano de escolaridade. O material é impresso em cores, formato 20,5
x 27,5 cm. Ao final de cada volume estão os encartes que contribuem para a

aprendízagem do conteúdo proposto no interior de cada livro.

Integra a coleção o material do professor, que
traz orientações para o trabalho em sala de aula e

é acompanhado por um CD de áudio , explorando a

pronúncia das palavras.

No caso de opção por Língua Estrangeira
Inglês, serão oferecidas 40 h/a de formação para o
grupo de professores específicos da área, desde que
estes tenham domínio da língua em questão.

Será emitido certificado para os professores que participarem da formação.
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EDUCAçÃO NMEIENTAL - ENSINO FUNDAMENTAL DE 19 AO 59
ANO

**I*iôa*e*

. Formato: 20,5 cm x27,5 cm / em cores

. Cada caderno contém 32 páginas de atividades

Destinado a alunos e professores do Ensino Fundamental do 19 ao 59 ano
com material didático e de apoio, tem como objetivo ampliar a visão da educação
ambiental. O material do aluno está organizado em 12 volumes e contempla
todas as áreas do conhecimento, possibilitando a prática interdisciplinar.

A Coleção apresenta cartazes que ilustram ativídades, como calendário
ecológico, horta suspensa, entre outros.

Para que o professorfaça o melhor uso possível do material, foram produzidas
orientações e gravadas pelos próprios autores. Esse material é entregue em CD,
juntamente com o livro do professor.
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EDUcAçÃo eu DrRErros HUMANos E cTDADANTA - ENsrNo
FUNDAMENTAL DE 19 ao 59 ANO

ALUNO
. Formato: 20,5 cm x 27,5 cm / em cores

' Volume 1: 1 12 páginas
. Volume 2: 96 páginas
. Volume 3: 128 páginas
. Volume 4: 152 páginas
, Volume 5. 128 páginas

Destinado aos alunos de 19 ao 59 ano, este material didático abrange
os temas Ética e Cidadania, Diversidade Racial, Educação AmbÍental, Saúde e
Prevenção, Trânsito e Segurança. Tem como foco as discussões em torno dos
Direitos Humanos e Cidadania, abordando questões atuais de forma reflexiva.

PROFESSOR
. Forrnato: 22,5 cm x 16,8 cm / em cores
. Volume 1: 56 páginas
. Volume 2: 64 páginas

. Volume 3: 64 páginas

. Volume 4: 48 páginas

. Volume 5: 40 páginas

Manuais de orientação ao professor fazem parte do conjunto e são grandes
diferenciais, pois subsidiam o trabalho didático com os alunos.

Para que o professor faça o melhor uso possível dos materiais, foram
produzidas orientações e gravadas pelos proprios autores. Esse material é entregue
em CD, juntamente com o manual do professor.
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ESTADO DO PARANÁ

il,,lova Santa Eárbara, 2AlUnA14.

De: §etor de Licitações

Para: Departamento de Gontabilidade

Assunto: Gontratação de emprêsa para pnestação de servlço para
inr grlantação de Sistenla Ed ucaclonal 

"

Senhonita 0ontadona

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçarnentánia para contratação de empresa para prestação de serviço para
implantação de Sistema Educacional, conforme solicitação da Secnetaria de
Educação, Esporte e Cultura, num valor de máxirno de R$ 183,150,00 (cento e
oitenta e três mil e cento e cinquenta reais), sendo R$ 36.630,00 (trinta e seis mil,
seiscentos e tninta reais) referente a serviços e R$ 146.520,00 (cento e quarenta e
seis mil, quinhentos e vinte reais) referente à aquisição de materiais.

§iendo o que se apresenta para o rnomento

Atenciosamente,

HI ne CnÍsti itt(

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 'E 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

T ORRES PO hI DÊ hIC IA I N,ITE R,N"A
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ESTADo oo paRaNÁ

comnesporuoÊrucm tNTERa.tA

De: Departan'lento de Contabilidade
Para: Setor de l-icitaç6es

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2A1A1P014, inforrnamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para contratação de empresa para prestação de serviço para
implantação de Sistema Educacional, conforme solicitação da Secretaria de
Educação, Esporte e Cultura, num valor de máxinno de R$ 183.150,00 (cento e
oitenta e três mil e cento e cinquenta reais), sendo R$ 36.630,00 (trinta e seis mil,
seiscentos e trinta reais) referente a serviços e R$ 146.520,00 (cento e quarenta e
seis mil, quinhentos e vinte reais) referente à aquisição de materiais.

Outrossinn, informo que a Dotação Orçamentária é:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultuna;
002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361 .42402-017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 .- Material de Consurno; 1440; 1450;1460; 1470;1480;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1530;
1540; 1550; 1560; 1570;
003 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB;
12.361 .42842-420 - Manutenção das Escolas Municipais - FUIdDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; '1780;

3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 'Í800;

004 - Manutenção da Educação lnfantil;
12.365.02902-02'1 - Manutenção da EcJucação lnfantil- FUI".IDHFS;

3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1860;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; X880;
12.365.03AA2-A22 - Manutenção do CEINF F.,!oêmia B. Carneiro;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1950; 1960; 1970;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1990.

Sendo o elue se apresenta para o momento.

Nova Santa Bárbara, 20 de janeiro de 2014

Atenciosamente,

La e tarnpos
ContadoraiCR

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - uuryogh+Lgaylry

045096/0-4
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coRREsponoÊrucll TNTERNA

De: Setor de Licitação
Fara: Depaftamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 2A10112014.

Prezada Senhora,

Em atenção à correspondência expedida pela Sna. Sirnoni
Aparecida Braz cle Lima, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a
contratação de empresa para prestaçâo de serviço para implantação de Sisterna
Educacional, num valor máximo de R$ 183.150,CI0 (cento e oitenta e três mil e cento
e cinquerrta reais) e inforrnado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
002 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
12.361.024CI2-017 - Manutenção da Secretaria de Educação/Escolas;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1440; 1450; 1460; 1470;1480;
3390.39.00.0CI - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1530;
1540;1550;1560; 1570;
CI03 - Divisâo de Ensino Fundamental - FLjNDEB;
12.361.02802-A20 - Manutenção das Escolas Municipais - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1780;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; '1800;

004 - [vlanutenção da Educação lnfantil;
1 2.365.02902-021 - Manutenção da Educação lnfantil - FUNDEB;
3390.30.00.00 - Material de Consumo; 1860;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríclica; X 880;
12.365.03AA2-022- Manutenção do CElhlF tloêmia B. Carneiro;
33S0.30.00.00 - Nlaterial de Consunno; 1950; 1960; 1970;
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 1990.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

E!ai e §ristima itt(

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cep.86250-000 - Fone/Fax (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N." 95.561

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Barbara - Paraná
.080/000 l -60
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Estado do Paraná

Origem: Dep. Jurídico

Destino: Setor de Licitações

PAffiErffiB_ür.rRÍprcg

Conforme expediente encarninhado a esse Departarnento

Jurídico em data de 20 de Janeiro de 2013, visando emissáo de parecer sobre o

processo de licitação, referente à contratação de empresa para prestaçáo de

serviço para implantaçáo de Sistema Educacional, para suprir as necessidades da

Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, sendo que o valor aproximado será de

R$ 183.150,00 (cento e oitenta e três mil, cento e cinqüenta reais) e a despesa

será suportada com recursos da Secretaria de Educaçáo, Esporte e Cultura,

conforme informaçáo prestada pelo Departamento de Contabilidade do Município,

atendendo ao contido no artigo 14, da Lei n" 8.666193.

Houve a manifestaçáo do Departamento de Contabilidade do

Município indicando disponibilidade orçamentária, estando desta forma,

cumprido o disposto no artigo L4, da Lei n" 8.666193, onde prevê que nenhurna

compra ou serviço será feita ou contratada sem a adequada caracterizaçâo de seu

objeto e indicaçáo dos recursos orçamentários para o sen pagamento, sob pena

de nulidade do ato e responsabilidade de que the tiver dado causa, iru uerbís;

Arf,, 74. Nenhuma connprq. será. feita sem a adequada
cara.cterízaçúct de seLú objeto e indieaçdo dos recursos
arçamentdrios pard seu pagqmentq sob pena de nulidade da ata
e responsabilídade de quem lhe tiuer dado causa.

Diante do preço máximo e para meihor aproveitamento d,o

procedimento sempre para garantir a maior competitividade e transparência

possívei, a licitaçáo deverá ser feita na modalidade de Pregão Eletrônico ou

Presencial, nos termos da legislaçáo em vigor, ou seja, da Lei Federal n" 8.666193

e Lei Federal n" 10.520 e Decreto 5.450.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1?22, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - Içlteçaolfi]Slr,pf.gqtllf - UluryJssjLlgsy..br

i





_ 039
FRHFHITI.'RA trÚII-' PAt

MffiVeffieffiffie
Estado do Faraná

E o parecer, S.M"J.

Nova Santa Bárbara, 20 de Janeiro de 2OL4

FereÍra

oAB/PR 48857

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, * 43. 3266.1222, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - lhlttrao(@l]§b.pr.qov-E - Ulury.lsb.pI.Sgy hI
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ESTADO DO PARANÁ

CÜR R,ffiSPS§I}Ê§CT^& [ffi THR.IüA

De: Frefeflto ftÍumicipaX

Para: Setor de ticitações

Tendo em vista, as inforrnações, bem cotrno,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, AUTOR.IZO a
licitaçáo sob a modalidade de pREG.6,CI PRESENCIÂL n'L/20L4, que tem
por objeto a contrataçáo de empresa para prestaçáo de serviço para
implantação de Sistema Educacional, norunatízaçáo de procedimentos
administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos correlatos à área,
de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de 17 lO7 l2OA2, Lei Federal
n" 8.666, de 2l l06lt993, Republicada em A6IOT 11994, Decreto Federal n"
3.555 de 08/08 |2OOA, Decreto Federal n" 3.697, de 2ll12l2AA0 e demais
legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Pontaria no Ol5l2012, designando os
membros da Comissão Permanente de Licitação e Portaria no O56l2OlL,
nomeando o Pregoeiro e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitaçáo seja publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e
onde rnais convier para que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara,2 ot l2or4.

icipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, g 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Biirbara, Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL

ndüvn sANTA nÁmsamn
ESTADo oo panauÁ

-042

AVES# DH LrtrTAÇA$
PREGÃO PRESHNCIAL N.O 1 12fi14

Processo Administrativo n." CICI1/2014

Objeto: tontratação de ernprese pa!"a pnestaçâo de sen/Eçü
pera irnplantação de SEsterna Hducaciomal.

T'lpo: hf enor preÇo global.

Recehlmento dos
ü4i42ft014.

HnveEopes: Até às 'l3h30rmin. do dia

lnlcio do Fregâo: ffiia ffi41ü3"12(}'14, às 14:0t) horas

Freço Máxinro: R$ '!83.1$0,0fi (eemto e oltemta I três rn[X e
cento e cÍmquenta reais).

ÍmformeaÇÕes Çompfememfares. Pode riít ser obf/das em hariária de
expedie nte na Prefeitura {trtunicipal de Â/ova Sanfa Barbara, sifo à
Rua Waifredo Bittencaurt de Íularaes, 222, pelo fane: 43-3266-
81 0ü, au par E-mail: liçitacaa@nçb,pr.qsv.br"

[tlova Santa Bárbana , 221ü1ft414.

Hdr.rand * t**k*hen de sousa
Pregoeino

Fortaria 056/201 1
nta

e5.5ô 1.080/000' -60

Êciital Publicado

'ü-A
ut.
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_9 lY
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PREFEITURA MUI.{ICIPAL
NOVA SANTA BAREARA

ES'TADO DO PARANA

Assessor Jurídico

Ref. Fregâo Fresencial 11o L l?ALq Contratação de empresa para
prestaçáo de serviço para implantaçáo cte Sistema Educacional.

O presente Processo, o Edital convocatório, bem como a
rninuta do contrato atende às exigências da Lei Federal n" 10.520, de
LT IAT I 2OA2, Lei Federal n" 8.666, de 2L / 06 I L993, Republicada em
A6IOT 1t994, Decreto Federal n" 3.555 de O8/08/2000, Decneto Federatr
n" 3.697, de 2L /12/2000 e demais legistraçÕes pertinentes.

Nova Santa Bárbara PP., 22 /OL l2OL4.

tro{es
fL

OAB/PR 34.843
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PRHGAO PRHSHNCIAT NO 1 12W14
Frocesso Administrativo n." ü0'l 12014

ABERTIJRA DA t-tClTAÇÃO

Início rtro pregâo: Dia 04/0212fi14, às {4:CI0 horas
Protocolo dos envelopes: Até às í3h$0rn!n, do diaAil0ãlâA1M..

1 - A Frefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado ds Faraná,
através do Pregoeiro, designado pela Portaria no 0561201 1, do Senhor Frefeito Municipal,
torna público que tará realizar licitação, na modalidade FREGÃO pngSeNClAL, tipo menor
preço glohal, que será regida pela Lei 10.520, de 17.07.02, Decreto 5.450, de 31.05.05 e,

subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 21.06.93, para contnataçâo de empresa para
prestação de serviço pera implantação de Sistema Educacional, visando suprir as
necessidades da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, de acordo com o presente
Edital.

'!.'l - No dia 04í02í2014, às t4:CI0 horas, na Cânrara Municipal de
Nova Santa Bárbara, sito na Rua Antonio Rosa de Almeida n'130, Bairro Centro, Nova
Santa Bárbana - PR, será feita a abertura do certame, sendo que a$ empresas participantes
deveráo apresentar envelopes fechados e incievassáveis até às 13:30 honas do dia
04102í20'!4, contenclo documentos e prüposta assinada por seu representante legai, no

Setor de LicitaçÕes da Prefeitura Municipal cle Nova Santa Bárbara, Estado do Faraná, sito à
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, l§ova Santa Bárbara - PR.

2 - NO OBJHTO

2.1 - A ohjeto da licitaçáo é a escolha da proposta mais vantajosa
para a administraçáo, na contratação de empresa de pessoa jurídica de direito privado para
pnestação de serviço a ser executada de forma contínua, para irnplantação de Sistema
Educacional, tendo em vista a política pedagogica solicitada peia §ecretaria Municipal de
Educação, nos termos da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, conforme especificaçÕes,

exigências, necessidades e descrições constantes do Anexo l, visando o atendimento da

clientela escolar na Rede Pública Ívlunicipal, nas áreas da Educação lnfantil e do Ensins

Fundannental, conforme especificações constantes neste edital.

3 . DO SRHI}ENCIAMEI\ilTO H$PETíFICO PARA O PRHGÃCI PRESEI'ICIAI.

3.1 - Foderão pafticipar deste certame ,as empresas do ramo de

atividartre cornpatÍvel çsm o ofijeto da presente licitação que manifestem interesse com

antecedência de até o terceiro dia anterior a data designada à aherttira das propostas, para

efetuarenr retirada gratuita do presente edital e seus anexos, junto a Comissão Permanente

de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - PR, sendo que os interessados

deveráo se clirigir ao Seton de l-icitaçáo, nos dias titeis, das 08:00 às'12:00 e das 13:00 às
,tr7:0Üh0râs,ouaindapoctrerãorequererome§mopeloe.mailM

&
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3.2 - Nos atos públicos do procedimentcl licitatório somente será
permitida manifestação oral ou escrita de pessoas devidamente credenciadas pela
proponente, devendo ser conferida ou outorgada procuração com poderes específicos.

3.2.1 - O nefenido docurrrento deverá ser entregue à Connissão
Julgadona, em separado, antes da abertura do envelope "habilitação" que será retido e
juntado ao processo licitatóris.

3.2.2-Na hipotese do documento supra aludido não se apresentar em
original, a cópia deverá ser autenticada.

3.3 - Qualquer documento apresentado em cópias simples deverá o
representante do proponente licitante, nele declarar, sob as penas da lei, que é autêntico.

3.4 - As ennpresas participamtes farão o GRHDENCIAIIfiENTO
antes da sessão pública" O representante da empresa entregará ao PREGOEIRO
documento que o credencie para participan do certame, respondendo pon sua representada,
devendo, ainda, identificar-se e exibir a Carteira de ldentidade ou outro documento
equivalente, com fotografia.

3.5 - 0 çredenciarments far-se-á por rneio de instrumento público
de pnocuração, sennpre ecompanhado do Çontrato §ocial ê suâs alterações ou outro t
instrunrento constitutivo da eventual proponente, diretamente vinculado à conrespondente
natureza jurídica, com poderes específicos para, além de representar a prCIponente em todas
as etapasifases do PREGÂO, formular verbalrnente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de
lances, ciesistir verbalmente de formular lançes ou ofertas na(s) etapa de lance(s), negociar
a redução de preço, desistir da intenção de interpor recurso ariministrativo ao final da
sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecirnentos solicitados pelo

PREGOEIR0, enfirn, pratlcar todos os demais atos pertinentes ao cefiame. Deverá também,
apresentar DECTARAçÃo DE QUE A EMPRESA CI,JMPRE OS REQUISITOS DE/
!-|ABILITAÇÃ0 (Fora do envelope - conforne rnodelo anexo), apresentar TERMO DEs
CREDENGIAMENTCI (Fora do envelope - confonne modelo anexo), e os envelopes
PROPOSTA DE PREÇOS (1) e DOCUMEhTTOS DE HAHLITAÇÃO (2).

3.6 - Se o nepresentante da ernpresa ostentar a condlção de sócio,

proprietánio, dirigente ou assemelhado da ernpresa proponente, ao invés de instrurnento
público de procuração, deverá apresentar copia do respectivo Estatuto/Contnato Social cru

docunrento equivalente, no qual estejanr expressos seus poderes parc exercer direitos e

assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

3.7 - Caso o Licitante tenha preenchido os requisitos dos sub-itens

anteriores náo haverá necessidade de apresentar cópia do contnato social no envelope de

HABTLTTAÇÃO.

& 2
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3.8 - A ausência da documentaÇão referida ou a apresentação em
desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da empresa
neste PREGÃCI.

3.9 - Não será permitida a participação de empresas estrangeiras
que não funcionem no País, de interessados que se encontre sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução e llquidação, de consórcio de ernpresas, qualquer que seja
sua Íorma de constituiçáo, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham
sido punidos coÍ'n suspensáo do direito de licitar e contratar com a Frefeitura Municipal de
Nova §anta Bárbara, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar corn a Administração
Pública.

4 * FORIUIA DH APRESHNTAÇAO nAS PH.OPOSTAS DH PREÇOS H HnIVHLOPES DE
HABILITAçÃCI

4.{ - Os envelopes com as propostas de preços (01) e o§

docunrentos de habilitação (02) deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois)

envelopes distintos, fechados e indevassáveis, endereçado como se segue:

ENVELOPE.I . PROFOSTA
PREFEITURA RilUNIÇIPÂL NH FJOVA SAT,IT'A BÁRBARA
Rua Walfredo tslttencourt de Ulonaes, no 222.
Referente Pregão Presencial no Íí2014
Abertura dia 04102120'! às 14:00 horas

EnlVELCIFE I - PROPOSTA (onde deverá constar a proposta
do proponente conforme ltem 4.2-Da Proposta);

EntvHLOpE - il - t'NAEil-tTAÇÂo
PRHFEII'IJRA TiflUNICIPAL NE },IOVA SAI{TA BARBARA
Rua Walfredo tsittencourt de Monaes, no 222.
Referente Pnegão Presencla! mo 1/20Í4
Abertura dia04N212014, às Í4:00 horas

ENVELOPE ll - HABILITAÇÃO (onde deverá conter os

docurnentos exigidos na ltem 4.3 - Da Habilitação);

$everá consfar no verso dos Enveíopes í e lt, timbre a Razão SocÍal do

flggpg.ff.e#Í§*gt{-.gssÍi{g..tIIg,.çg,r.It's..fl$fff ?.Íe,

4.2 - NA PROPOSTA

4.2.1. Nos anexos deste Êdital, contém a relação detathada do objeto
da licitação (Anexo l), o arquivo digital de proposta (Â,nexo ll), o programa de
preenchinrento de pnoposta (Anexo lll) e as instruções para preenchirnento de proposta
(Anexo lV):

i - O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em CD-R ou PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo !ll), conforme instruções

3
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contidâs no (Anexo lV) e, nhrigatoriamente, entregue clentro do ENVHLOFE 0í
PROPOSTA, com as mesmas inforrnaçÕes constantes na proposta impressa;

ll - A proposta deverá sen impressa em 01 (urna) via, preenchida pelo prograrna de
preenchirnento de proposta (Anexo lll), confornre instruções contidas no (Anexo lV) e,
ohrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOFE 01 - PROFOSTA, çom a$ rnesmas
informações constantes na proposta gravada em CD, constando:

4.2.2 - A Proposta de Preço deverá conter (conforme modelo
ANÊXÜ XI):

a) Nome ou Razáo Social, endereço completo, teiefone e íax da
proponente;

b) Número do CNPJ/MF;
c) Número do Procedinnento adotado;
d) Preços unitários e totais, cotados enn moeda corrente nacional, em

algarismo arábico, nele inclusos todos os custos e despesas
necessários ao cumprimento integral das obrigaçÕes decorrentes da
contrataçáo, tais coÍno, mão de obra, equiparnentos, impostos, taxas,
fretes, lucro, materiais de consumo, encargos sociais, combustível,
enfim, todos os custos dinetos e indiretos necessários ao ournprimento
do objeto cotado;

e) Na fornrulação da proposta, a licitante deverá fornecer a especificação
completa do produto cotado: características, demais dados que a

licitante julgar necessário para que se identifiqtie de maneira
inequívoca o produto apresentado pela empresa, ou seja, o objeto;

f) Condições de pagannento, prazo de validade da proposta, prazo de
entrega, garantia dos produrtos/materiais/serviços ofertados (quando

for o caso). À não apresentaçáo destas condições na proposta

entender-se-á que a ernpresa concorda com todas as cláusulas e

condiçÕes contidas no Editale em seus anexos;
g) Prazo de validade, expressamente declaraclo, não inferior a 60

(sessenta) dias contados do dia da abertura do "Envelope Proposta";

h) Nonre do titular ou do representante legalrnente constituído com

respectiva assinatura ;

i) Dados Bancários para Depósito (Conta em nome da empresa),
preferencialrnente no Banco do Brasil, Bradesco ou Sicredi.

.i) Data e assinatura do proponente;

lll - a não apresentação c|o arquivo digita| (Cm-R ou FEtd-DRlVHl, se este estiver
incornpteto, ou não for possívet efetivar â leitura rlos dados, impllcará na

desclassificação da proposta;
lV - a empresa deverá apresentar o arquivo digital arntazenado em ntídia em bom estado,

bern acondicionada, para que não sofra danos;

V - recomenda-se que a empresa no moÍnento da atrertura do certame, possua copia

alternativa do arquivo cligital;

Àt+
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Vl - a proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas
casas ctrecirnais apÓs a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo
estar oornputado, todas as despesas que incidarn sobne o contrato as qulais ficarão a cargo
da futura contratada;
Vll - Não senão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas;
Vlll - 0 arquüvo com â Proposta de Freços estará disponível mo endereço eletrônico
Www.nqhrpr.qov.hr, râ guia l-icitações/Fregões, onde tarnbém encontram-se
disponíveis o Frograrna ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
lX - a Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital serão acondicionados no
ENVET-OPE no CI'l;

X - deverá ser observado quando da elaboração da proposta: Prazo de execução; Local
de execução; Do Recebimento; Forma de Fagamento. A Prefeitura de Nova Santa Bárbara
se reserva o direito de verificar as informações sohre a qualidade e característica dos
serviços prestados pelo licitante, através de diligências ou vistorias in loco. Nos preço(s)
proposto deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e máquinas, transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão
de relatorios, as taxas nrunicipais, estaduais e feclenais, as despesas irrcninetas, o lucro bruto
da licitante e os demais custos mencionados nas Especificações, constantes do ANEXO l.

4.3 - O Envelope de F{abilitação deverá ser apresentado em

envelope fechado e indevassável, com os seguintes docunrentos:

. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);/
o Certidão Flegativa de Débitos e Contrlbulções Federais e Dívida z

Ativa da Uniãs;
. Ceftidão Negativa de Tributos Estaduais;z

' Prova de regularidade relativa aos Tributos Mobiliários e lmobiliários z
com a Fazemda Mlunicipal da sede da Empnesa pnoponente;

. Prova de situação regular perante o lnstituto Nacional da Seguridade
social (INSS) através da Certidão Negativa de Debito CND;-

, Prova de ReEularitiade de §ituação - ÇRS, perante o Fundo de

Garantia por Tempro tie Serviço (FGTS); -. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - Prova de -
inexistência de debitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

rnediante a apresentação de certidão negativa, r'los tern'los do Título

Vll-A da ConsolidaÇão das Leis do Traballro, apnovada pelo Decreto-

Lei na 5.452, de 1e de nraio de 1943. (NR).

' Declaraçáo do licitante de não haver fato superveniente à sua /
habilitaçâo que impreça a participação nesta lic;itação (confurme

rnodelo anexo);
, Declanação do ormprimento ao disposto no art§o P, inc. XXXlltda Conslittti@ z

Fecieral, quanto à poibição de habalho noturno, perigooo ou insalubre a rnenores

de dsoito âno$ e qua§urerbahnlho a menores de 16 anos, salvo.na mndiSo de

aprendlz, a partirde 14anos{confiomrc modelo anexo}.
n Declaração de nÉio parentesco (confunne modelo anexo)./

5
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6

Atestado de Capacidade Técnica, firmado por pessoa jurídica de /
direito público ou privado que comprove que a licitante presta (ou)
serviços de irnplantação de sistema pedagogico de ensino com
treinarnento de docentes, fornecimento de material pedagógico para
alunos e professores, cursos à distância conforme nominados nos
anexos, e suporte peclagogico continuado plara a Educaçáo lnfantil e
para o Ensino Fundamental. A Comissão de t.icitações fará a seu
critério, a conferência diretamente com a pessoa jurídica de direito
público ou privado qr.re ernitiu os atestados verificando a veracidade
dos atestados acirna mencionados, sob pena de exclusão da ernpresa
do certame licitatório e demais penas vigentes na legislação.
Certidão negativa clos cartórios de registros de falências s /
concordatas, expedida pelo cartório distribuidor do local da sede da
proponente, há menos de 60 (sessenta) dias.
Balanço patrimonial e demonstraçôes contábeis do ítltimo,.z
exercício social, de modo a comprovar a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando

encerrados há mais de três meses da data da apresentaçáo da
proposta.

ldentiÍicação dos sócios da Empresa licitante ou de quem o estatuto /
de constituição societária designar, bem como a qualificação da
pessoa que assinarão instrumento contratual, para o caso da Empresa
vir a ser vencedora do certame. Referidas informações poderão ser
prestadas atravás de Declaração a ser assinada pelo Repnesentante

l-egal da Enrpnesa, podendo ser utilizado o (confuirne nlodelo anexo);
(a nãs apresentação desta declaração não implicará na

desclassificação do licitante no certame);

o

4.4 - A apresentação dos documentos n'lencionados constitui-se em

requisito essencial para a habilitação dos concorrentes;

4.5 - As certidÕes apresentadas pelo llcitante qule não tragam sua

validade expressa serão consideradas pela Comissão de Licitação, válidas por 60 (sessenta)

dias da data da expediçáo.

s - nü PREÇo E D0 PAGAMENTCI

5.1 - O Preço estimado para a contratação é de R$ Í83.150,00
(cento e oitenta e três mil e cents e cinquenta reais), sendo R$ 36.630,00 (trinta e seis

mil, seiscentos e trinta reais) referente a serviços e R$ 146.520,00 (cento e quarenta e seis

mil, quinhentos e vinte reais) referente à aquisição de materiais.

5.2 - A pagamento será efetuado em 6 (seis) parcelas, sendo que o
primeiro pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a emissão da nota fiscal/fatura, da

entrega devidamente atestada pela comissão de recebimento.
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S.3 - Os preços propostos cleverão ser fimais, em n'loeda
nacional, incluindo toda e qualquer despesa com tributos e fretes, as$im como conter
somente duas casas decimais, não senclo admiticlos valores silmbólicos, lnrlsónios ou
iguais a zero, ensejando a desclassificação.

5.4-A proponente é obrigada a manter, durante a vigência contratual,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação (artigo 54, inciso xiii da
lei no 8.666/93)

fi - MA MH§PH$A ORÇAMH!{TÁRI,q

6.1 -A ciespesa com a prreslenle licitação correrá à conta da
Dotaçâo:

7 * t}AS AMCISTRAS

7 .1 - Para fins de se atestar o atendimento de todos os requisitos do
edital, no dia da abertura dos envelopes serão solicitadas amostras de todo o material
didático constante no Anexo l, objetivando a verificação de sua qualidade e atendimento dos
dernais nequisitos constantes neste edital.

7.2 - As proponentes deverão apresentar amostras do material
pedagogico completcl de cada ano e série, incluindo os manuais didáticos clos alunos, os
manuais cle orientação aos professores, material de apoio aos pais, bern como todo o
rnateria! cornplementar a sen ofertado, conforrne especificaçôes contidas do Anexo l.

7.3 - A análise da compatibilidade das especificações técnicas será
feita por uma Conlissão especialmente designada pela Secretaria de Educação, que emitirá
PARECER PEDAGOGICO em até 5 (cinco) dias da data de abertura da licitação em

epÍgrafe, atestando a conrpatibilidade das arnostras apresentadas com as especificações
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Exencício da
despesa

Conta da
despesa

iFuncional proqrarnática
i

i

Fonte cle recurso

2414 1440 ios.ooz. r 2.361 .o24oz-o1l tt

2ü14 1450 los.ooa. 1 2.861 .az4az-a1t 103

?AM 1464 !os.ooz. r 2. s61 .oz4a2-o1t 1CI4

2A14 1474 los. ooz. 12.361 .a24a2-e1v 107

2414 148CI ios.ooz. 1z.s6t .o24az-017 11"4

2414 1 530 los. ooz. t 2.361 .02402-017
7AM 1 540 ios.ooz. r z. Bil .a?4a2-a17 103

zAM 1 550 ios.ooz. r 2.361 .oztaz-o1z 10{+

2AM 1 560 los.ooz. r 2.361 .o24o2-017 147

2AM 1 570 los.ooa. r e. s61 .oz4az-017 114
?414 1 78CI ios.oog. r 2.861 .ozsoz-ozo 142
2014 1 800 ios. oos. 1 2.J61. ozBoz-ozo 102

2AM 1 860 1OS.OO+. r 2. 365.0290 2-021 142
2AM 1 95CI los.oo+. t 2.365. o30oz-o22 U

2ü14 1 960 los. oo+. r 2. 36s. o3oo z-üzz 103

?01,4 1 970 ios.oo+. r z. 365. o3002-022 10r+

2414 1 990 ios.ooq. r 2. 365. o3oo ?-oz2 103

&,
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desçritas no Anexo l. Os memkrros da Comissão Especial da Educação analisarão
individualmente cada amostra de acordo com os elementos contidos no edital.

7.4 - A empresa proponente que não apresentar amostras do material
didático na sua integralidade e em sua total conformidade será desclassiÍicada, passando
para outra empresa a análise do referido material e assim por diante.

7.5 - [Jrna vez encerrada a etapa competitiva não cabe a desistência
ou pedido de retificação de preços ou quaisquer outras condições oferecidas;

s - AtsERTURA nOS ENVELOPE§ PROPOSTA DE PREÇOS ({} E SESSAO pE LANCES

8.1- Cornpete ao PREGOEIRO proceder à abertura dos enveiopes
de Propostas de Preços (1), conservando intactos os envelopes Doeumentos de Habilitação
(2), os quais ficarão em posse do PREGOEIRO e EQUIPE DE APO|O.

8.2- O PREGOEIRO exarninará as Propostas de Preços seÍnpre
levando ern conta as exigências fixadas neste Editai e ern seus anexos, desclassificando as
pnopostas que não atenderem as exigências.

8.3- O PREGOEIRO pnocederá à abertura dos envelopes
contendo as Fropostas de Preços e classificará o autor da proposta de menor preço e
aqueles que tenham apresentado propsstas em valores sucessivos e superiores ern

até í0% (c|ez por cento), nelativannente à de menor preço.

8.3.í- Quando não fonem verificadas, no nrínimo, 3 (três)
propostas escritas nas condiçÕes definidas no sub-itern antericr, o pregoeiro
classificará as melhores propostas subseqiientes, até o máxlmo cle 3 (três), para que

seus autores participenr dos lances verhais, quaisquer que sejam os preço$

oferecidos na$ propCIstas escrltas.

8.4- Ern seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de
lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes;

8.5- O Pregoeir<l convidará individualmente os licitantes

classifieac{os, de forrna seqüencial, a partir do auton da proposta classificada ern segundo

lugar, a apresentar iances verbais, até a proclarnação do vencedor;

8.6- O desinteresse em apresentar lance verbal, quando

convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na

manutençáo rlo ultimo preço apresentado pelo licitante, para eféito tie ordenação das

propostas;

8.7 - Caso não sejam ofertados lances verbais, será verificada a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

contratação;

oô
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8.8- E facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente de menor
preço unitário, para que se.ia obtido preço melhor.

8.9- Declanada encerrada a etapa cornpetitiva e ordenadas as
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto
e o valor, decidindo motivadamente a respeito;

s - ABERTURÂ r)OS ENVETOpES pOCUIIüENTOS nH HAB|L|TAÇÃ0 (21

9.1- Considerada aceitável a proposta de rnenor preço, será aberto
o Envelope Documentos de Habilitação (2) do licitante que a tiver formulado, para a

confirmação de suas condições de habilitação;
9.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas neste edital,

o licitante será declanado vencedor, sendo-lhe ad.ludicado o objeto do certame.

9.3- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender as

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço,

decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço ou objeto.

1CI - RETUR$O AT}MIhIISTRATIVO

10.1- Ao final da sessão, a(s) proponente(s) que participou (aram)

do Fregão ou que tenha(m) sido lmpedida(s) de fazê-lo(s), se presente(s) à sessáo,
deverá(a«r) manifestar imediata e motivarJamente a(s) intenção(ões) de recorrer,

10.1.1- Havendo intenção de interposição de recurso contra
qualquer etapa/fase/procedirnento do pnegão, a proponente interessada deverá rnanifestar-

se imediata e motivadamente a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razóes enn

ata, juntando menrorial no prazo de 3 (três) dias, a contar da ocorrência.

10.1.2- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para

apresentar contra-razÕes em igual número de dias, que corneçarão a correr no término do
prazo do recorrente.

10.1.3- Apos a apresentação das contra-razÕes ou do decurso no

prazo estabelecido para tanto, o Fregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua

decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à Procuradoria Jurídica para decisáo.

I í - HOMOLOGAçÃO E ADJUDICAÇÃo

11.1 - Compete ao Prefeito Municipal homoiogar o Pregão, após

parecer da Procuradoria Jurídica do Município, adjudicando o objeto à empresa vencedora

do certame.

11.2 - A falta de manifestação inrediata e rnotivada da intenção de

interpor recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso,

competirrdo ao Pregoeiro adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

9

B.ua Walfredo Bittencourt rie Moraes no 222, Centro, ffi 43' 3266.8100, x - 86.2s0-000

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.Bov'br - www"nsb'Er.gov'br &

{



PRffi Fffi BT[,§ ffi A MTTJ N H#E PA[-

NffiWA ffiANTA ffiAffi,M&ffi&
_ 053

Hsta<lo rlo Fananá

11.3 - Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos
praticados e após a decisáo do rnesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de
adjudicaçáo do objeto do certame à proponente vencedora.

12 . NA$ CCII{T}IÇÕE§ DA GONTRÂTAÇÃO

12.1 - O licitante vencedor terá o ptazo de 05 (cinco) dias, a contar da
intimação, para assinatura do contrato, que obedecerá às condlções indicadas no Edital, na
qual seráo definidas as condições da execução da contratação, do pagarnento, das
obrigações e as penalidades em que estará sujeito pela eventual inobservância das
condições ajustadas.

12.2 - Quando o valor da proposta tiver sido alterado por conta de
lance (s) oferecido (s), o licitante adjudicatário deverá apresentar, no prazo que lhe for
notificado na ata da reunião do Pregão, nova propostaÍplanilha de preços, na forma do
Anexo I cjeste Eclital, constando os valores do fechamento da operação cJe acordo com o
valor da adjudicação, a qual suhstituirá a proposta primitiva e fará pafte integrante do
contrato e/ou equivalente.

12.3 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado por
urna \íez, quando a adjudicatária connprovar ter ocorrido impedimento por motivo de força
maisr.

12.4 - No interesse da Administração, o valor do contrato decorrente
desta licitação poderá ser acrescido ou reduzido ern até 25% (vinte e cinco por cento), com o
aurnento ou sr.ipressão dos quantitativos correspondentes, sern que dísso resulte para a

Contratada o direito a qualquer reclamação ou indenização.

12.5 - lrla hipótese da ocorrência de atraso no início do fornecimento,
decorrente de rnotivo de força maior elou fatores imponderáveis, os fatos deverão ser
subnnetidos, por escrito, ao orgão licitadon, com as justificativas correspondentes, para
análise e decisão, desde que dentro do prazo estabelecido para a sua entrega.

12.6 - Quando irnotivada, a justificativa não será causa excludente da
aplicação de sançÕes

12.7 - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato no ptazo
fixado na convocação caracterizará inadimplência das obrigações contratuais, sujeitando-o
às penalidades previstas neste Edital e na legislação vigente.

1?.8 - Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, o processo de
licitação retornará ao Pregoeiro, para convocação dos licitantes rernanescentes na

apresentação da documentação de habilitação para exame, respeitada a ordem de
classificação das propostas, e assim, sucessivamente, até apuração de urna que atenda aos
requisitos do Edital.

.IS - DCI CONTRATCI

13.1- Como condição para celebração de contrato, o licitante

vencedor deverá manter as mesmas cclndições de habilitação;
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13.2- Quando o proponente vencedor náo apresentar situação
regular no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem
de classificação, para celebrar o contrato, e assirn sucessivannente, sem pnejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

13.3 - 0 contrato terá vigência de'12 (doze) íneses, contados da
assinatura do rnesmo. Conforme prevê o art. 57, inciso ll, da Lei Federal n.o 8.666i93, à
prestação de serviços a ser executada de forma contÍnua, poderão ter sua duração
prornogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
rnais vantajosas a Administração Pública, lirnitada a 60 (sessenta) meses. Portanto, desde
que haja interesse cie ambas as partes em prorrogar o contrato por esta licitação
desenvolvido, e, seja notorio o real desenvolvimento da qualidade de ensino implantada no
município, nada obsta por esta prática.

T4 - DCI RHAJI,,,STE

14.1 - Será concedido reajuste de preços após 12 (doze) meses de
vigência, tendo como base no IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado da Fundaçáo
Getúlio Vargas) acumulado nos últimos doze meses.

15 - DO EDITAL

15.1- As irnpugnações ao ato convocatório do Pregáo serão
recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas,

através do fax (43) 3266-1222 ou por E-rnail: licitagao@nsb.pr.qov.b[

15.1.1- A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital,
que decidirá no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

15.1.2- Aoolhida a petição contra o ato convocatório, será designada
nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelrnente, a alteração do
edital não afetar a formulação da proposta.

I6 - DAS PENALIT}AOE§

16.1 - Felo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme
a infração, estarão sujeitas as seguintes penalidades:

11tl

Ãtt. 7 da {-eí Federaí 1A.520/20A2- Quem, convaçada, dentro
da praza de validade da sua proposúa, nãa celebrar o contrato, deixar de entregar
ou aprosentar docurnenüaç6o faísa exíEída para o certame, ensE?r a retardamento
da execuç6o de seu olljeúo, não mantiver a proposúa, falhar ou fraudar na execugáo
do conúraÍo, comportar-se de modo ínídôneo ou comefer fraude fisçal, ficará
ímpedfdo de licitar e conÍrafar çüfi, a Uniãa, ffsúados, üistritç Federaí ou foflumícípíos

e, será cíescredenciado no Sicaf, ou nos slsÍermas de cadasúrarmenúo de
fornecedoires a Erre se refere o incrso XIV do art" t§ desúa l-ei, pelo prazo de aúó S

(cinca) anos, sem prejuízo das multas prevrsúas ont ediúaí e no contraúo e das
denaaís comínações íegaís.
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