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16.1.1- Deixar de apresentar a documentação exigida no certame:
suspensão do direito de licitar e contratar cam a Administração pelo prazo de 1 (um) ana;

16.1.2- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para

contratar); suspensão do direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5
anos e multa de 1A% sobre o valor total do empenho);

16.1.3- Executar o objeto com irregularidades, passíveis de
correção durante a execuçáo e seÍn pnejuízo ao resultado advertência;

16.1.4- Multa de 1% (um por cento) sohne o valor total do
empenho (ou do saldo não atendido) por dia de atraso na entrega do(s) herm(ns), sem
prejuízo da possibilidade de rescisão unilatenal do contrato pela Administração e da
aplicaçâo das sanções previstas neste edital e na legislação inicialmente citada;

16.2- As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da
contratante, pela contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em

conta específica ern favor da contratante, ou cobrados judicialmente.

16.3 - O descumprimento parcial ou total, por uÍna das partes, das
obrigaçÕes que lhes correspondarn, não será eonsiderado co!'no inadirnplemento contratual
se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidantente justificados e

comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

{7 * DI§P0SIçOE§ FrhrAS

17.1- Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da

Adnrinistraçáo, revogar, a quralquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou

arrulá-la por ilegalidade, dando ciência aos participantes, em despacho fundamentado, sem

obrigação cle inderrizar (aft. 49 da Lei Federal 8666/93).

17.2- Quaisquer dúvidas, informaçóes e esclarecimentos sobre esta

licitaçâo seráo prestados pelo Fregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de

l-icitações, sito à Walfredo Bittencourt de Moraes, 222, Centro, Nova Santa Bárbara - Pr.

CEP: 86.250-000. Fone: 43-3266-8100 ou por E-mail: licitacaoG)nsb.pr.qov.br. O horário
para atendimento é de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 17:00

horas.
17.3- ilJa contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

1V.4 - Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal

10.520/02, subsidiariarnente nas l-eis Federais 8666i93.

17.5 - As instruçÕes estabelecidas neste edital de licitação

determinam os procedimentos que orientarão o presente processo licitatorio até a assinatura

do respectivo contrato adrninistrativo. AlegaçÕes de desconhecimento destas instruções,

bem como clas disposiçÕes legais acima especificadas, não seráo aceitas como razões
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válidas para justificar quaisquer erros ou divergências encontradas em seus documentos de
habilitação e/ou propostas.

17.6- A participação do licitante neste pregão implica na aceitação de
todos ss termos deste Edital.

17.7- Fica clesignado o foro da Comarca de São Jeronimo da Serra,
Estado do Paraná, para dirirnir quaisqirer questÕes judiciais oriundas deste Edital.

Nova Santa Bárlrara, 2210112014

Eduardo *r%nur de souza

Pregoeiro
Portaria n' 056/20'11

Sirnoni Braz cle Lima
Secretária de Educação, Esjrorte e Cultura
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Itenl Produtos/
§eruiços

No
Alunos

Valor
Aluno/Ano

Í{!aterial
R$

Tota!
Aluno/Ano

Material
R$

Valor
Prestação

de
Serviço

RS

Total
Frestação
de Serviço

R$

1 Fonnecimento de mâterial
didático e lmplantação de
sister"na educacional a alunos
da Educação lnfantil4,
conÍorme especifieaçÕes e
exigências constante nesse
anexo

40 242,4A 8.096,00 50 60 2.024,oCI

2 Fornecimento de material
didático e !nnplantação de
sisten'ra educacional a alunos
da Educação lnfantil 5,
conforme especificações e
exigências constante nesse
anexo

00 202,4A 12.144,AQ 50,6C) 3.036,00

J Fonnecimento de nraterial
didático e lmplantação de
sistema educacional a alunos
do Ensino Fundamelrtal ío.
ano, conforme especificaçÕes
e exigências constante nesse
anexo

60 273,60 16.416,00 68,40 4.104,00

4 Fornecinrento de material
didático e lnrplantação de
sistema educacional a alunos
ds Ensino Fundamental 20.
ano, conforíne especificaçoes
e exigências constante nesse
anexo

7A 273,60 19.152,00 68,40 4.788,00

5 Fonnecimento de nraterial
didático e lmplantação de
sistema eclucacional a alunos
do Ensino Fundamelrtal 30.

ano, conforme especificações
e exigências constante nesse
anexo

60 2V3,6A 16.416,00 68,40 4.104.,0CI

o Fornecinrento de material
didático e lrnplantação de
sistema educacional a alunos
ds Ensino Fundamental 4o.

an(}, Ç0nforme espeÇificaçóes
e exigência$ constante nesse
anexo

90 273,60 24.624,AA 68,40 6.156,00

7 Fornecimento de material
didático e lmplantação de
sistema educacional a alunos

70 2V3,BA 19.152,00 68,40 4.788,00

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNUCIE

RS

'10.120,00

o. @ Boq

15.180,00

{s. tzo*

20.520,00

er. V

eíüoq

zCI.520,00

a '/( o. ql

30.780,00

D. L?O t

23.9,40,00

")

b".

23.940,00

rô

T4
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do Ensino Fundamental So.

amo, conforÍne especificaçóes
e exigências constante nesse
anexo

I Fornecimento de nraterial
didático de [-íngua
Estrangeira - Inglês

350 47,20 16.520,00 ,8011 4.130,00

I Fornecimento de material
didático de Educação
Amhiental e Educ. em
DHt -'to ao $o ano

350 40,00 14.000,00 10,00 3.500,00

TOTAT GEHAI-

20.650,00

'Í7.500,00

'[83.í50,CIo

Valor Total R$ Í83.í50,CI0 (cento e oitenta e três mil, cento e clnquenta reais).

ES P Ec r Fl§ilLÇlpJS po UIJ Ero-

O rnaterial pedagogico integrante cjo sistema cie ensino a ser aplicado no município
deverá sêr o mesrno daquele praticado pela contratada em suas escolas e deverá
estar em conformidade em sua integralidade aos parâmetros e requisitos pedagógicos
da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificaçÕes técnicas constantes
dos anexos integrantes deste edital.

As ernpresas licitantes deverão apresentar ui"na amostra de cada rnaterial abaixo
relacionac!o.

A falta de quaisquer dos materiais didáticos especificaclos neste Termo de Referência
desclassificará a ernpresa licitante do certame lieitatorio.

As empresas licitantes deverão apre$entar os §ISTEII,IAS PHD/\GOG[ü0$ ÜE
ENSINO já aplicados eÍn outros municípios, ficando vedacla a apresentação de
rnateriais-didáticos não pertencentes a estes §ISTEMAS PEDAGÓGICOS DE
ENSINO.

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da melhor proposta para

contratação de $isterna Pedagógieo de Emsino para a Educação tnfantil 4 e 5 e
alunos e professores de 1' ao 5o ano do Ensino Fundamental , com treinamento de
docentes, fornecinrento de nnaterial pedagogico, de apoio para oS alunos, pais e
professores de Eclucação lnfantil e Ensino Fundamental da Rede Municipal de

Ensino, conforme se observa nos anexos deste editai.

DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A prestação de serviços, objeto desta licitação, compreende todas as atividades necessárias

à implantação de um Sistema Educacional de Ensino compatível com a proposta pedagogica

da Secretaria Municipal de Educação, nos termos da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, na

Rede Municipal de Ensino especificada neste edital.

Do Sisterna Educacional de Ensino apresentado deve necessariamente conter:
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» lmpiernentaçãn de técnicas de ensino avançadas corn proposta de trabalho
interdisciplinar, elaboradas pela proponente, utilizando ser-l proprio material
didático pedagógico que deve estar integrado à proposta do Sisterna
Educacional;

das escolas e da Secretaria Municipal da Educação, realizada no nrunieípio, para
nrelhor avaliar e desenvolver o ensino de forma interdisciplinar;

oportirnidade de questionar e discutir a rnelhor forrna de utilizaçáo do Sistema
Educacional;

» Encontro da: orientaçóes, palestras e oficinas lnterativas corn os pais;

as pnáticas inerentes à proposta do Sistema Edticacional, com a carga horánia
nrínima de 80 horas para os educadores do Ensino Fundamental.

oriemte a prática pedagogica, com a carga horária mínima de 40 horas,
exclusivamente para educadores da Educação lnfantil.

» Curso específico para gestores Çoryr a proposta de aprofundar discussÕes sobre
ações educativas, orientando o gestor escolar - diretor e pedagogo/coordenador,
no desenvolvinrento de suas atribuiçÕes.

material didático de Língua Estrangeira Moderna - lnglês abordando experiências,
relatos, sugestÕes de planejamento e acompanhamento das aulas e de projetos
interdisciplinares.

Sistema, corn o objetivo de verificar o desenvolvinrento da proposta educacional,
avaliar resultados e viabilizar ações que venlram a contribuir para a melhoria
constante dt=: sua implenrentação.

ahaixo.

Es P_EÇ1E[ÇA_Ç_Q ES eg§ B,t ErQ

HmuÇÂ§:Ão rNFAN.r.!r

*fi/laterial cio Aluno (livros) para utilização de aproximadamente 100 (cern) aiunos da
Educaçãolnfantii 4e5;
*[tllaterial de apoio pedagogico pâra os professores (livros, CD musicai e CD de contos) cla
Educaçãolnfantil4eS;
*Livros de orientação para os pais*0 material do Aluno deverá apnesentar integração entre as dlsciplinas, por rneio dos
seguintes eixos temáticos: l-inguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade,
Movimerrto, Artes Visuais, Mrlsiça. Os conteúdos deverão apresentar uma visão
interdisciplinar, seguindo o Referencial Curricular Nlacional para a Educação lnfantil, do
MEC;
*Os tenras propostos deverão estinnular, de modo prazeroso, a criatlvidade e a vontade de
aprender possibilitando ao aluno acesso aos bens culturais.
*O material deverá trabalhar cosn a perspectiva cle desenvolvimento integral considerando-
se os aspectos cognitivo, afetivo e sensório-motor.
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&sT_H_Bt.AJ-.._ül m Ár I c.Q pA tsA A r. rJ.h{ 0 s :

O nraterial didático otljeto deste Edital, destinado às turmas de Educação lnfantil 4 e 5 em
total aproximado de '100 (cem) alunos, deverá ser Çomposto de 02 (dois) livros semestrais,
para cada um semestre desses níveis, formando uma coleção para ser utilizada no ano
letivo. Deverão ter formato aproximado de 23 X 32 cm, ilustrados, impressos em 04 cores,
em papel off-sef 909, conn mínimo de 100 páginas, ern posição horizontal, encadernação em
espiral, e capa inrpressa em papel-cartão 3009.
Deverá também conter crachá para que a criança utilize no dia a dia da instituição educativa
de diversas formas que permitam a ela não só a aquisição da escrita de seu nome, mas a
gradativa construção de sua identidade.
Deverá também conter etiquetas adesivas que permitam a identificação de outros materiais
de uso individual ou coletivo.
Deverá também apresentar um projeto gráfico adequado para essa faixa etária, que
disportha de espaço para a criança expressar-se por meio de diferentes linguagens, tais
ÇoÍr1o: desenho, colagem, pintura, entre outras. Também cleverá integrar o material do aluno
um livro-calendário anual (agenda).

M.Ar.F-ffi 41."..PÁEA-A-S-.P-B0F-H.S§.S-BES-:

O material do professor deverá constar de 01 (um) livro anual com encadernação em espiral,
ilustrado, 27 x 2A cm, inrpresso em 04 cores, para um total aproxirnado de 6 (seis)
professores. Deverá conter fundamentação teórica, quadro de conteúdos e
encanrinhamerrtos rnetodológicos. O livro deve apresentar toclas as páginas do livro do
aluno, ern forrnato reduzido, com descrição de atividades página a página.
Deverá acompanhar o livro do professor, 02 (dois) CDs, sendo 0'l CD com a trilha sonora
das eançÕes contidas nesta coleção e outro CD contendo contos clássicos trabalhados nas
pnopostas do livro do aluno.
Deverá conter cartazes com obras de arte e um calendário de parede.
Todo este material deverá vir acondicionado em bolsa propria para o professor.
Deverá acompanhar o material para cada escola, um material de apoio para datas
cornernorativas tendo como proposito desenvolver o trahalho com os alunos, focandn as
datas comemorativas numa perspectiva historica e contextualizada. 0 material deverá ser
composto de 06 (seis) volumes acondicionados enr embalagem própria.

w.HRtALtrffi E.e A L.ffi BAffiA.§ffi*.

O material de apoio aos pais deverá ser composto de um livro anual, Ilustrados, impressos
em cores, no formato aproximado de 21 cm x 25 cm, com linguagern de fácil cornpreensão,
nrostrando como a farnília pode panticipar mais ativan'rente das atividades escolares dos
filhos. Deverá abordar, também, aspectos do desenvolvimento infantil, saúde, sexualidade,
afetiviclade, limites, autoestima, clireitos e deveres da criança e da famíiia, prevenção às
drogas e outros.
For ocasiáo da entrega clos livros aos farniliares, um (a) clocente especialista deverá
ministrar os encontros com os familiares em forma de palestra ou oficina interativa, para

detalharnento sobre os assuntos contidos nos mesmos.

Ç_u R§0 a plsTÂNÇ[Â -- Y-!a-l ltlTHR[,] E-T
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Este curso deverá destinar-se aos professores da Educação lnfantil e tem duração mínima
de 40 horas, veiculadas pela lnternet.
0 curso deverá situar a Educação lnfantil no contexto da educação brasileira, nos pnincípios
orientadores dos trabalhos pedagogicos, trazendo unr estudo sobre a concepçáo de infância
e aprendizagem, subsidiando o professor para a sua prática pedagogica nas classes de
Educação lnfantil de 3 a 5 anos, estabelecendo relações entre os aspectos teóricos e a
prática cle sala de aula. Deverão obrigatoriarnente conter as seguintes rJisciplinas.

1. Princípios Orientadores do Trabalho Pedagógico

2. A Educaçáo lnfantil e o Desenvolvimento Hurnano

3. Proposta Pedagogica para a Educaçâo lnfantil

A empresa contratada deverá fornecer as senhas para acesso aos cursos ofertados, aos
profissionais previamente definidos pela Secretaria de Educação.

THRTIFIÇAGÃQ DQS PRSFESSORES

Os educadones participantes do prograrna de formação presenciai e a distância deverão ser
certificados pelo Sistema, §onforme a carga horária comprovada de participaçáo, podendo
chegar aos seguintes totais de horas:

a) Educação lnfantil: 40 h/a presenciais e 40 h/a a distância - total de 80 horas
certificadas;

b) Equipe técnica da Secretaria da Educação: 40 h/a presenciais e 80 h/a a
distância - totat de '120 horas certificadas;

c) Gestores das unidades de ensirro: 20 hla presenciais + 2A hla presenciais
especificas + B0 hia a distância - total de 120 horas ceftificadas.

ASSHS$ORAN! E$'lT0 PEHAG0GIÇO:

O assessoramento pedagogico para a rede municipal de Educação lnfantil 4 e 5, deverá
consistir em várias ações que se iniciam no contato com a equipe da Secretaria de
Educaçáo, quando se faz uma análise da proposta educacional do municíplo em relação ao
que é desenvolvido pelo Sistema seguido de cursos, palestras, visitas técnicas, entre outros.
l-iaveráo encontros corn a equipe da Secretaria de Educação, objetivando dar suporte para o
acon'rpanhamento da implantação nas escolas.
Deverão ser oferecidos 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 eiou docentes por eles indicaclos. Nos dias, locais e
horários previamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados encaminhamentos
metodologicos da proposta, planejarnento, critérios de avaliação e atividades dos livros dos

alunos, oomo forma de capacitação para melhor utilizaçáo dos rnateriais e encaminhamento
da açâo pedagogica dos profissionais da educação do município, com 40 horas/aula.
Deverá ser também oferecido curso específico para gestores escolares de 20 horas/aula -
com o intuito de aprofundar as discussÕes sobre a ação educativa, orientar o gestor escolar
(diretor e pedagogo) no desenvolvimento de suas atribuiçÕes e acompanhar efetivamente a
utilização do material e o desenvolvimento das ações sugeridas nos assessoramentos que o
sistema oferece no rnunicípio. Alern destes, deverão ser abordados assuntos como
atribuiçÕes do cargo, organização do trabalho pedagógico, lidenança, gestão de pessoas,
comunicação, planejamento e avaliação.
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Deveráo ocorrer 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 irnplementação.
A assessoria presencial, como um todo, poderá chegar a 100 horas/aula considerando as
açôt+s acima descritas.

çARACTERíSTICA§ p§ ÇONrEÚpo pO 
M..ATEJSJA&, §q

Ehtsll{o Eut{EAttf, ENrÂt-_:- 1' Ao 5. ANo

MATERTAL GRÁFICü F SERVIÇOS A SERE|U! pRE_STApOq

* Material do Aluno (livros) para utilização de unr somatório aproxirnado de 350 (trezentos e
cinquenta) alunos do Ensino Fundamental ('tr" ao 5" ano);
* Material de apoio pedagógico para os professores do Ensino Fundarnental, (1'ao 5'ano);
" Materiais didáticos complementares (cartazes, encartes, bolsa).
* Material de apoio aos farniliares.
* Além do material para o aluno e do material para o professor, descritos anteriormente,

deverá ser prestada assessoria pedagógica, pelos próprios autores e\ou especialistas por
eles indlcados, para uso adequado dos materiais do sistema.* O suporte pedagógico será prestado de forma contínua, com agenda definida entre as
partes, conforme carga\horária contratada, sendo efetuado in loco, pela contratada;*O município deverá ser visitado pela assessoria designada, na periodicidade por ela
compromissada na Proposta Técnica, e terá as seguintes obrigações:
a) Manter contato com diretores, gestores, coordenadores e professores;
b) Organizar e realizar os cursos de formação continuada com professores, coordenadores e
diretores;
c) Reunir-se corn pais de aluno para realizan palestnas relativas aos conteúdos dos livros dos
pais e/ou fornrar equipe local para desenvolver esse trabalho;
d) Orientar sobre o as atividades da escola, naquilo que lhe compete, considerando serviços
contratados"
e) CeÉificação dos professores participantes do programa de formação presencial e a
distância.

rq.a:E Rr 4L B r pAIlc 0 BA B.A.JI!. !.bJ.Ç-S;

O rnaterial didático destinado aos cle 1a e 2a ano clo Ensino Fundamental das escolas
municipais da Rede Pública de Ensino, para o ano letivo de 2014 e seguintes, deverá ser
constituído de dois livros, no forrnato aproxirnado de no mínimo 20 x 27 crn, impresso em
cores, papel orÍ-seÍ 75 g, encadernação ern espiral, formando urna coleçáo. Estes livros
deverão ser semestrais, divididos em volurnes - um por semestre. Já para os alunos de 30

ao 5o ano do Ensino Fundarnental, das escolas nnunicipais da Rede Pública de Ensino, para
o ano letivo de 2üX4 e seguintes, o material didático deverá ser constituíejo cle quatro livros,
formando uma coleção com os livros de 1o e 2o ano, sendo bimestrais, dividido em volumes

- um por himestre, coÍ'n, no fonnato aproximado de no rnínimo 20 x 27 crn, irnpresso ern

cores, papel off-seÍ 75 g, encadernação em espiral. Os livros devenáo sen desenvolvidos com
base na proposta socio histórica da educação, condizente com a proposta pedagógica do
município.
Estes livros deveráo conter, ohrigatoriamente, encaminhamento INTERDISCIPLINAR,
contemplar o trabalho pedagógico com as áreas do conhecimento definidas para esse nível
de ensino (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Histónia, Geografla, Artes e Educação
Física) de maneira integrada, para facilitar a construção do conhecimento do aluno numa
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visão de totalidade, para que ele possa estabelecer relações daquilo que aprenderá na
escola com os fatos do cotidiano.
Cada um dos volumes deverá estar acompanhado de encartes que possibilitern atividades
interativas com as pnopostas do interior do livro. Tambrírn deverá integrar o material do aluno
um livro-calc+ndário anual (agenda), impresso em 04 cores, ilustrado e encadernação em
espiral.
Fara os alunos de 10 e 20 anos deverá conter um caderno de atividades de casa,
contemplando atividades relativas ao processo de alfabetizaçáo, organizados ern pasta de
dois blocos.
Também deverá fazer parte deste material diclático, um caderno de atividades cie leitura e
escrita trazendo situaçôes de aprendizagem complementares favorecendo o uso do
conhecimento e da linguagern orale escrita.
Para os alunos de 1o ao 30 ao, deverá conter livro de educação musical, anual, ilustrados e
contendo propostas sonoro-musicais de solicitação participativa que integrann o escutar, o
improvisar, o compor, o cantan, o registnar e o tocar como meios de desenvolver a
perforntance artística dos alunos. Deverão conter no rnínimo 20 prropostas em cada livro,
organizadas em quatro módulos, em uma diretriz bimestral, contando com sugestões de
atividades extraclasse pensadas para compartilhar com amigos e familiares.
Aos alunos de 40 ano, deverão ser fornecidos livros regionais de história e geografia, em
forrnado aproximado de 20 cm x 27 cm, enl cores, nnÍnimo de 140 páginas, corn a proposta
de oferecer aos alunos a possibitidade de cornpreender a sociedade em que vive anticulada
com o panorama geral da sua regiâo e do Brasil, dando enfoque sobre as questÕes
específicas de cada estado contribuindo parâ que o aluno se perceba, também, como um
agente transformador para um arnbiente melhor e com qualidade de vida.
Fara os alunos de 50 ano, deverá ser ofertado um rnanual em cores, no formato aproximado
de 16 cnl x 23 cm, rnínirno de 60 páginas, corn Lrrna proposta que busca nrelhorar a
qualidade de vida de alunos e famílias, através de conteúdos e ferramentas que contribuem,
na prática, para o planejamento e equilíbrio da vida econômica, visando, também, estimular
o eonsumo consciente, importante para a sustentabilidade.

MAIH R"[A"L 
"fl Affi"A Q"S P ROF HSSCISHS :

O rnaterial do professor deverá atender a necessidade de fundamentação teórica e
encaminharnentos metodológicos propostos nos materiais do aluno.
Dessa forn'ra, o livro do professor deverá conter a fundamentação teórica, descrição das
áneas do conhecirnento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes
e Eclucaçáo Física), quadro de conteúdos, critérios de avaliação e descrição de atividades
condizentes com cada página do llvro do aluno.
O material do professor do 10 e 20 ano deverá contemplar, também, caftazes e alfabeto de
dimensões ampliadas.
Deverá conter um livro de registros do professor para professores de 1o e 20 ano com
espaços para planejamento das aulas e registros do desenvolvimento de cada aluno.
Deverá conter no rnateriai dos professores, livros de áreas específicas * Educação Física,
conr toqla a organização de todas as atividades contempladas dessa área para o 1o ao 50

ano, e Livro de Artes, com fundamentos de área, informações sobre artistas e suas obras.
Para os professores de alunos 1o ao 3o ano, deverão ser entregues os livros de educação
musical com orientaçÕes sobre o uso do material, bem corno o detalhamento das propostas.
Cacta nível deverá ser acornpanhado de urn CD corn repertório nnusical originalmente
conrposto e gravado para a coleção, primando pela qualidade dos timbres e arranjos nas
cançÕes. Para que o professor faça o melhor uso possível cjo material, deverão ser
apresentadas orientações gravadas em CD, juntamente com o livro do professor.
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Fara os professores de alunos do 50 ano, deverá ser fornecido um manual sobre educação
financeira com todas as orientações relativas ao material aluno. Juntamente, deverá ser
entregue unr CD com todas as orientações referentes exclusivamente a este material.
Ainda para os professores de 50 ano, deverão ser ofertados Livros de Educaçáo Ambiental
com as clevirjas características abaixo descritas.
Todo o material rlo professor deverá ser apresentado acondicionado em holsa própria, que
possibilite a organizaçâo do trabalho diário do educador.

ruATEBrAr.FE ôPO|O E P"ALH§TRS AOS pAr$:

O material de apoio aos pais deverá ser composto de um livro anuai, ilustrados, impressos
em oores, no formato aproxirnado de 21 cm x 25 cm, com linguagem de fácil cornpreensão,
mostrando como a família pode participar rnais ativamente das atividades escolares dos
filhos. Deverá abordar, tambérn, aspectos do clesenvolvirnento infantil, saúde, sexualidade,
afetividade, linrites, autoestima, direitos e deveres da criança e da família, prevenção às
drogas e outros.
Por ocasiáo da entrega dos livros aos familiares, um (a) docente especialista deverá
ministrar os encontros com os familiares em forma de palestra ou oficina interativa, para
detalhamento sobre os assuntos contidos nos mesmos.

CT.!RSCIS A DISTÂh,ICIA - VIA IilITER[dET

Este curso, veiculado pela lnternet, deverá ter como fundamento as práticas peciagógicas
desenvolvidas no dia-a-dia das escolas municipais, com carga máxima horária de 80 horas,
devendo ser desenvolvido por especialistas na área educacional, destinando-se aos
profissionais do Ensino Fundamental. O professor poderá optar pelo horário de estudo de
acordo com suas possibilidades.
Deverá também aprofundar as reflexões sobre os fundamentos da proposta curricular,
estatrelecer a relação conteúdo, sua metodologia e avaliação. Articular os fundamentos
filosóficos, o desenvolvimento hurnano e a prática pedagógica. Trabalhar com os valores
éticos, desenvolvirnento cognitivo e psicologico, tendo ern vista a aquisição do conhecimento
tanto por parte do aluno como do professor.
Deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes disciplinas:

i. Fundarnentos Filosoficos e Episternológicos

2. A Proposta Pedagógica, o Desenvolvimento Hunnano e o Processo de

Ensino/Aprendizagem

3. Gestão Escolar

4. Avaliação na Prática Pedagógica

A empresa contratada deverá fornecer as senhas para acesso aos cLlrsos ofertados, aos
profissionais previarnente definidos pela Secretaria de Educação que realizarão o cur§o em

horários definidos de acordo com suas possibilidades.

gHtsuEt§Affi -P.4.§-mF-E§§gt3F-§

Os edr.icadores participantes cto pnograma de forrnação presencial e a distáncia deverão ser

certificados pelo Sistema, conforrne a cargâ horária comprovada de participação, podendo

chegar aos seguintes totais de honas:
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e Hnsino Fundamental: 40h/a presenciais - total de 40 horas certificadas;
. Equipe técnica da Secletaria da Educação: 40hia presencias e 80 hia a distância-

total de 12CIh/a certificadas;

" Gestores das unidades de errsino: 20hla presenciais + 20h/a presenciais específicas
+ 80 h/a a distância - total de 120 horas certificadas

ASS ESSORêrL4 f; t$J0 p H DÂ.GOGrq.g.

O assessoramento pedagogico para a Rede Murricipal de Ensino Fundamental cle 10 ao 50

ano, deverá consistir em várias açÕes que se iniciam no contato com a equipe da Secretaria
de Educação, quando se faz unna análise cla proposta educacional do rnunicípio em relação
ao que é desenvolvido pelo Sistema seguido de cursos, palestras, visitas técnicas, entre
outros.
Haverão encontros com a equipe da Secretaria de Educação, objetivando dar suporte para o
acompanhamento da implantação nas escolas.
Deverão ser oferecidos 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 indicados. Nos dias, locais e
horários pneviamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados encaminharnentos
metodológicos da proposta, planejanrento, critérios de avaliação e atividades dos livros dos
alunos, como forma de capacitação para melhor utilização dos materiais e encaminhamento
da ação pedagogica dos profissionais da educação do município, com 40 horas/aula.
Deverá ser também oferecido curso específico para gestores escolares de 20 horas/aula -
corn o intuito de aprofundar as discuesÕes sobre a ação educativa, orientar o gestor escolar
(diretor e pedagogo) no desenvolvimento de suas atribuições e acompanhar efetivamente a
utilização do material e o desenvolvinnento das ações sugeridas nos assessoramentos qLie o
sistema oferece no município. Alem destes, deverão ser abordados assuntos como
atribuições do cargo, organização do trabalho pedagogico, liderança, gestão de pessoas,
comunicaçáo, planejamento e avaliação.
Deverá ser oferecido curso específico para professores de Educação FÍsica e Arte de 20
horas/aula, além de visitas ttícnicas realizadas nas escolas por" uma pedagoga do Sistema,
com o objetivo de verificar o desenvolvimento da proposta educacional, avaliando resultados
das ações e viabilizar ações que verrham a contribuir para a melhoria constante de sua
implementação.
Deverão ocorrer visitas técnicas realizadas nas escolas por uma pedagoga do Sistema, com
o ob.ietivo de verificar o desenvolvimento da proposta educacional, avaliar resultados e
viabilizar ações que venham a contril:uir para a melhoria constante de sua irnplementação.
A assessoria presencial, como unr todo, poderá chegar a 100 horas/aula considerando as
ações acima descritas.

MATHRTAT- DrSÁT!C0 - r${G[-ÉS

10 AO 50.ANO

IUATERIAL DIDÁTIGO FARA. A!-t",!hICIS:

O rnaterial didático para um total aproximacjo cie 350 (trezentos e cinquenta) alunos de 1o ao
50 ano do Ensino Fundamental, deverá ser anual formando uma coleção. Esta coleçáo

22

&





PRffi F'ffi ETI,,fi ffi,A M U N fiffi [ PA[-
- 066g

ruffiWE ffiENTA ffiAffi,ffiAffiA
Esta<lo clo Fananá

deverá estar orgânizada ern volurnes. Os livros deveráo ser apresentados em espiral, 04
cores com encailes. Cada volume deverá ser constituído por quatro unidades, cada uma
referente a ulm birnestre. Traz encartes com atividades comp[ementares sugeridas fiogos,
adesivos, recorte, colagem e pintura) tornanclo o ensino cla língua inglesa ciivertido, lúdico e
produtivo, devenclo tamtrém apresentar:

. Atividades diversificaclas que exploram: escuta, compreensão auditiva, leitura e
produção oral.

o Ç volunte conta com uma sórie de 04 postes específicos cle cada unidacle que
auxiliam a apreencler o conteúdo cle forrna Çomunicativa e contextualizac{a. tJos os
livros do aluno e do professor deverão ser acompanhados por "flashcarcls" alegres e
coloridos que cornplenrentarn de forma lúdica a apnendizagem do aluno.

, Deverá ser pautados nos Parâmetros Curriculares Nacionais.

' Deverá conter lições elaboradas visando a interdiscipllnanidade.
e lnclusão de ternas transversais.
o Apresentaçáo de RevisÕes dos tonteúdos Trabalhados em sala de aula.
n Deverá conter mesclar ilustraçÕes corn fotos, de modo a despertar o imaginário e o

real para melhor aprendizado da língua inglesa.

" Deverá conter glossário das palavras trabalhadas nas liçôes dadas ern aula, trazendo
encantes que prornovanr atividades lúdicas relacionadas aos conteúdos.

MATER'AL DO PROFES§OR

O rnaterial do Professor deverá composto de um manual anualjuntarnente com CD de áudio
dos conteúdos constante na coleção acima citada. Neste rnanual deverá conter orientações
rnetodologicas para os trabalhos de texto corn atividades propostas nos livros dos alunos.
Deverá aincla conter:

n Os livros clos professores deverão trazer orientações ao lado das atividades
propostas, página a página.

, Os livros deverão trabalhar questões relativas a valores, ética, pluraiidade cultural,
meio ambiente, trahalho e consuÍtlo.

* Trabalharão ainda conteúdos pefiinentes à cultura dos paísels que falam a língua
inglesa.

, Deverão apresentar respostas e traduções das lições estudadas em sala de aula.
, Conter uma série de f/aschcards, cartões destacáveis em papel de gramatura

espes§4.

r$ATH8l,At=_p!trÂTlCO P_ÂEA PROFESSORES pO 1 AO 5o Arü# - EryUtAÇÃO

ffiNmt
O rrraterial didático de Hducação Arnhlental para alunos e professores de 10 ao 5o ano do
Ensino Í:undamental, deverá objetivar a visualização da educação ambiental envolvendo as
áreas do conhecimento na perspectiva transversal. Este material devená ser constituído de
10 (dez) volumes, fornrando urna coleção, no formato aproximado 21 X27 cm, irnpresso em
04 cores, papel reciclado, mínimo de 64 (sessenta e quatro) páginas, capa plastiíicada, 12
(doze) caÉazes no formato 54 X 41 cm, CD de atividades contemplando Língua Portuguesa,
I-íngua lnglesa, [vlatenrática, Geografia, Ciências [,{aturais, Artes Vlsuais, Êducação Física,
Ensino Religioso, Culinárla e Teatro, Deverá estar acondicionada em estojo proprio visando
sua organização e conservação.
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Cada volume deverá apresentar atividades práticas que opodunizem o trabalho com os
conceitos proprios das diferentes áreas, relacionadas com a educação ambiental. Com o
intuito de facilitar a organização do professor, cada atividade proposta deverá vir com a
descrição dos objetivos, metodologias, materiais, registro processual, juntamente corn
ícones coloridos que facilitariam a busca destas atividades. Deverá trabalhar temas
curriculares e extracurriculares sob aspectos atuais aliados a formação de cidaclãos mais
conscientes de suas atitudes para com sua comunidade.

i{as áreas do conhecimento, as ativiclades deverão se relacionar cla seguinte forma:

" Na área de Língua Portuguesa, as atividades deverão abordar o processo de
competência lingüística, apresentando cliferentes gêneros textuais para análise e
reflexáo da língua em uso, a fim de promover a capacidade de expressão oral e
escrita.

o Na área da Língua lnglesa, deverá buscar aprofundar as semelhanças e diferenças
entre as culturas, mantendo o enfoque ambiental, afinal esses valores são difundidos
enr qualquer parte cio Planeta., Na Matentática, as atividades deverão errvolver os números, a geometria, os espaços
e as medidas nas propostas de atividades relacionadas à educaçáo ambiental. O
aluno será convidado a buscar soluçôes, ora individualrnente, orâ em grupo.

" No estudo da Geografia as atividades deverão visar à ampliação das capacidades do
aluno de observaçáo, comparaçáo e representação das características do espaço de
seu entorno, bem corno de diferentes espaços e paisagens.

. Nas Ciências Naturais onde o enfoque parece mais oportuno, a educação ambiental
deverá ser tratada de forrna a conduzir o aluno a mudar sua postura em relação a
atitudes que não combinam com a de um cidadão responsável e consciente., No volume de Artes Visuais, as cores, texturas e volumes como estratégias para a
criaçâo, visando à preservação do nneio ambiente.. Nâ Educação Física o propósito deverá ser a confecção de jogos, desenvolvimento
da consciência corporal, da autonornia e o respeito às regras, alérn de trabalhar o
raciocínio lógico e proÍTrover o desenvolvimento social.

. No Ensino Religioso a abordagem deverá ser ecumênica, levando um pouco de cada
religião ao conhecimento do aluno, ennbora seu enfoque maior seja nas relações do
aluno com sua famíiia e com a sociedade em que está inserido.

o l.las atividades da culinária deverá mostrar como cultivar e manipular os alimentos,
tirando deles o maior proveito possíve! no que se refere às vitaminas e sais minerais
e evitando o desperdício.o Pana o teatro deverão ser ofertadas atividades que possibilitann o desenvolvirnento da
criação, expressão corporal, o canto, a dança, o uso de fantoches, entre outros
recursos da linguagem não verbal.

" Os cartazes explicativos que acompanham a obra terão por finalidade ser uma
ferramenta a mais para o professor na hora da explanação da atividade, pois ilustra a
teoria, tornando o aprendizado mais fácil e dinâmico.

ffiÂTERIAI- DIDATICO FARA Al-U.l{Q§ E PROFH§SORES DE 1o ê,CI 5o.Al'!.Ç.;
D]RHITOS HUll'IAhICIS H CIDAHANTA

MATERIAL DO ALUNO

O material didático destinado aos alunos de 10 ao 50 ano do Ensino Fundamental das
escolas rnunioipais da Rede Fública de Ensino, para o ano letivo de ZAM e seguintes,
deverá ser constituído de livros didáticos, formando uma coleção. Estes livros deverão ser
anuais, ou seja, um livro para cada ano. O material didático deverá ser constituído no
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formato aproximado de no mínimo 20 x 27 cm, impresso em cores, papel off-set 75 g.,
mínirno ded 90 páginas.

Os conteúdos deverão conter propostas corn os seguintes ternas;

a) Ética e Cidadania;
b) Diversidade Racial;
c) Educação Arnbiental;
d) Saúde e Prevenção;
e) Trânsito e Segurança.

ÍdATHNI.AL DO PRÜFESSORER

O rnaterial do pnofessor deverá ser anual, atendendo a necessidade de fundamentação
teórica e encaminhamentos metodologicos propostos nos rnateriais do aluno, fazendo parte
de mesma coleção, constituído no formato aproximado de no mínimo 16 cm x 22 çm,
impresso ern cores, papel off-set 75 g, acabarnento lombada canoa (grampo).

Para que o professor faça o rnelhor uso possível dos materiais, deverão ser entregue em
CD, juntarnente corn o manual do professor, orientações gravadas exclusivamente para a
coleção

Deverão também ser oferecidas neste projeto ate 20 horas/aula de capacitaçáo para os
professores da área para melhor utilização dos materiais e até 10 horas/atendirnento de
assessoria para melhor encaminharnento da ação pedagógica.

PORTAT HEUÇAÇIONÂt

O Sistema Educacional deverá ter à disposição para professores de Educação lnfantil 4 e 5 e
do Ensino Fundarnental de 10 ao 50 ano, da Secretaria de Educação, o seu próprio Fortal
Educaçiortal. Deverá conectar-se a um endereço web. O professor e o gestor educacional,
serão convidados a usar as suas chaves para abrir os portÕes educaclonais.
Itto dia da abertura dos envelopes de habilitação, as empresas proponentes deverão fornecer
duas senhas para que sejam verificados por profissionais da Secretaria de Educação se os
portais estão de acordo com o descritivo deste edital. Caso os conteúdos dos portais não
estejam de acorcio, a empresa será desclassificada.
Deverá ser apresentada tima inovação tecnologica e comunicativa, tratand«r-se de unn projeto
de alto valor agregado, respondendo plenamente às exigências de inforrnaçáo, capacitação e
conrunicação entre Secretarias de Educação, escola e seus professores conforme segue
abaixo:

a. Disponibilizar ferramenta rle tecnologia educacional c«rrn conteúclo totalmente
pec'lagogico, clesenvolvida para atender às necessidades dos educadores em um ambiente
seguro, como recurso facilitador do processo
ensino-aprendizagem.

b. O acesso ao portal cjeve ser por meio de caciastramento prévio, devendo ser
disponibilizaclo ao usuário login e serrha provisória, sendo que cacla educador deverá ter seu
proprio login e senha para âcessar o portal.

c. Todo o conteúdo do portal deve auxiliar o professor nos mais diversos aspectos de
sua profissão, contribuindo para suas práticas docentes, priorizando a inclusão digital corno
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facilitar:lora rlo prrocesso ensino-aprendizagem em um meio lúc1ico, dinânlico, seguro e
confiável, devendo ser disponibilizados:.

c.'í " Conteúdos teoricos: o conteúdo de todas as atividades e recursos deve ser
oferecido ern versão para impressão, para fins de pesquisa e trabalhos fora do ambiente on-
line.

c.2. Conte(tdos rnultirnídia: devem ser disponibilizadas ativirlades, materiais
inforrnativos, jogos educacionais, brincadeiras, tutoriais, curiosidades, planos de aula,
treinamentos, conteúdos rnultidisciplinares e palestnas oÍerecidos com recursos multirnídia,
nresciando aninrações, filmes e efeitos sonoros.

d. Os conteúdos oferecidos devem ter os seguintes recursos:
d.í. Busca inteligente, através de pesquisa ern ambiente totalmente seguro, que trará

resultados confiáveis e atualizados.
d.2. Conteúdos interativos e dinâmicos, que devem ser desenvolvidos para o trabalho

junto aos alunos, tanto em cornputadores comuns quanto em lousa digital.

e. Propostas interdisciplinares de atividades para serem realizadas dentro e fora da
sala de aula, de maneira lúclica, utilizando recursos disponíveis no portal, como músicas,
filrnes, infográficos, entre outros, devendo abordar ternas transversais, como: Ética,
Cidadania, Saúde, Pluralidade Cultural, Meio Arnb,iente, Educação no Trânsito, Educação
Financeira, entre outros.

f. Oferecer banco rle imagens cadastradas por categoria para atender pesquisas e
trabalhos escolares de rnaneira segura.

g. Disponibilizar Dicionário de Língua Fortuguesa atualizaclo e de fácil consulta corn
as regras ortográficas vigentes, assim como dicionário com termos técnicos referentes à
tecnologia educacional e internet.

h. Disponibilizar ferramenta para o educador cadastrar seus projetos na rede, de
maneira sirnples e intuitiva, através da qual será possível ao professor incluir imagens, textos
e links para serem acessados ern uma página especialmente criada para seu projeto.

i. Possuir mapas geográficos do Brasil e do mundo, e Atlas do corpo humano, para
serem demonstrados e trabalhados com os alunos.

j. Possibilitar o ace$so a docurnentos educacionais e da legislaçâo brasileira.

L Possuir canais de comunicaçáo e interação, tais como rede social; forum e chat; e-
mail e telefone, para contato direto com os administradores ds portal para envio de
solicitaçÕes, sugestôes e dernais consideraçÕes a nespeito do pol.tal, bern como
assessoramento técnico e pedagogico em caso de dúvidas.

m. Oferecer nrateriais pana download e aplicaçâo e dicas educacionais úteis às
atividades docentes do professor.

n. Dispor de arquivos de músicas infantis em português e inglês, contos, hinos e sons
para serem acessados pelo professor com seus alunos.

o. Os conteúdos não poderão apresentar ou estirnular preconceitos de origem, raça,

situação econômica, gênero, idade, religião ou qualquer outra forma de discriminação.
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MODELO
(pape! tlrnbrado da empresa proponente)

üHrrARAÇÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no
Frocesso Licitatório, PREGÃO PRESENCIAL l\to 1t2O14,junto ao Município de Nova Santa
Bárbara que a empresa ... inscrita no CNPJ sob o no ..............., até a presente
data não recebeu deste ou de qualquer outro órgão da administração pública direta ou
indireta, SUSPET'.ISÃO fgUpORARlA, cle participação em licitações e/ou impedimento de
contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração cle lt'IIDONEIDADE,
para licitar ou contratar com a administração púbtica federal, estadual, ou municipal e do
Distrito Federal, não havendo assim FAT0 SUFERVEF,IIENTE lffipEDlTlVO DA
l'{AtslLITAÇÃO Oa mesrna, ciente da obrigatoniedade de comunicar ocorrências posteriores.

Por ser vendade, firmarnos a presente declaração
Local, data.

Assinatura
Nome

(Ohs: hlãq_t*Sar o Tim§re rla P-$Í.çit!l.ffl.flÂunicipal.]
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Esta<io rio Fananá

MONELO
(papel timbrado da empresa proponente)

DECLARp.ÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou
quem o estatuto de constituição societária designar), da Empresa , inscrita
no CNIPJ [o _, com sede na Rua são os Srs (nomes

completos

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certarne promovido pelo

Pregão Presencial no Í/?014, a pessoe que assinará o instrurnento contratual será o
Sr. _(nome completo'

_(endereço)_. -*-(qualificação)_,

Por ser verdade, firmo a presente.

(Local e Data)

(Assinatura)

(nome do Licitante ou Representante Legal)

{ ü h§ ;*"NÉo ugg"n o Ii Ê!-b re d a."F fefeltU tê Jü u n i qifia l. )
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nHÇLARAÇA0 DE PLEFIO ATEhtDIfdENT0 ÀOS REQU|STTOS DE
HÂBH-rTAç40

(A ser apresemtado fora dos envelopes de proposta e habilitação]

Prezadas §emfiores.'

inscrito no CNPJ
no-porinterrnédiodeSeurepresentantelegalo(a)Sr.(a)

portador da RG no..,.........,. e do CPF
no.............. ......, declara que "Aüonde Plenamenúê" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de
2002.

Datado aos.........dias de.

Assinatuna
En'lpnesa

Representante Legal
Cargo
RG

CPF

( 0 !m.;Hã.g. Ug a r o Ti rn b re da P reÍe.!Igfq..M.U.n i c i qa l. l
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(FAPHt TtffiERADO BA EMPRHSA H G0tur O GARIMB0 HH ÇNpJ)

{A ser apresemtado fora dos envelopes de proposta e habilitaçâo}

MODHI.O DE ÇREüET{üIAMENTÜ

PREGÃO PRESEIqCIAL tr{O 1/20í4 - PftflNSB . TERMO ÜE GREÜENCIAffiHh{TO

A ernpresa
representada peto(a) Sr.(a)

conn sede na 

--, 
Cl.,lPJ fi.'_,

ÇRHDENCIA o(a) Sr.(a) ,

(CARGO), portador(a) do R.G. no e C.P.F. no

pâra repre$entá-la perante o Município cle [,üova Santa Eárbara
em licitação na modaliclade Fregâo Fresemcial n"o 1í2014 - PM['{SE, eontratação de
effixpresa pâra prestação de serviço para imBlantação de Sistema Hducacionatr,
podendo fonrnular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame,
incluslve interpor e deslstir de recunsos ern todas as fases licitatórias.

Locaü, data
Assimatuna
Emrpresa

Representamte Legal
Cargo
RG
GPF

f AXAg.L.t{W-u s a r o-Ti tm b r@
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MODELO
(papel timhrado da empresa proponente)

DEÇLARAÇÃO (ART. ?o, INC. XXXilt D"A CF)

Prezados Senhores:

A ernpresa inscrita n0 Ct,lP*l sob no

portado(a) da Carteira

por intermódio cie seu representante legal o(a) S(a).
de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art.27 da Lei

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega !'nenor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

não ernprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega rnenor, a partir de quatoze
anos, na condiçáo de aprendiz.

Nova Santa Bárbara, de -..-- de --.-.
Assinatura
Ernpnesa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

Í8h.s:..t$.ae#.s..8.r..p-..Tjl:fl.hr..e...de.-fl.r.plp-[tçlr.e..M.uniçi.p..s!J
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MODELO
{papel timbraclo da empresa pnoponente}

tlEÇLÂRAÇÃ0 üE NÃ0 PARHh,tTESCü

_(nome da empresa) , inscrita no CNPJ sob
o r'1" por intermódio de seu representante legal o (a) Sr
(a) portador (a) da Carteira de ldentidade no

e do CPF no DECLARA, para efeito
de participação no processo licitatorio Fregão Fresencial no 1/2014, da Prefeitura Municipal
de Nova Santa Bárbara, que não mantérn em seu quadro societário ou emprega cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de
servidores, quer sejam cle cargo em confiança ou estatutário, de direção e cle
assessorafirento, de membros ou servidores vineulados ao Departamento de Finanças,
Compras e LicitaçÕes do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

-de 
de-.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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M]NUTA E}O ÇÜNTRATO QUE ENITRE SI FAZHM A PREFEITIJRA
IUII.,!h{ICIPA[. DE NOVA SANTA BAREARA E A EMPRE§A

Referente Fregão Freseneia[ n.o'l/201 4

Pelo pnesente Instrumento particular de contrato, vinculado ao Fregão
Pnesemçial n"o 'l/flü14 de un'r lado, a PRHFEITIJRÁ. D0 MUF-nt§iPl0 üE NOVA SAhnTA
EÁRHARA, pessoa jurídica de tlireito público interno, inscrita no Cf.lPJ sob o no

95.561"08CI/0001-60, conr sede na Rua Walfredo tsittencourt de h/lorae;s, 222- centro, !{ova
Santa Bárhara, Faraná, neste ato representaclo pelo seu Prefeito hflunicipal, Sr. Claudemir
Valério, brasileiro, câsâdo, portador do R.G. no .--, SSP/PR, C.F.F. no

residente e dorniciliado nesta cidade, doravante denominado sirnplesnrente
COhJTRATAFüTE, e, de outro lado ê ernpresâ <FüRh{EGEDOR.GONTRAT0#T8-NOMH>,

inscnita no CNPJ sob no <FORhiECEDCIR.CCIhjTRATO#T&CÍllPJ>, coür! secle na
< FO RhJ H C H D O R. CO hüTRATO#T& E hil D E RE COC OM P L ETO>,
<FORNECEDOR.COI.JTRATO#T&CIDA[fEL.nF:", treste ato representarlo pelo Sr"
< F 0 R N E t H H O R. G O N T RATO#T& N 0 M H R E p R ES E il{ TA hntr T E >,
< F O R I.,I E C H D O R. C O I.I T RATO#T& C P F R E P R E § E T{ TA[",I T E>,
<FORh{EtEDOR.CONTR,a\TO#T&RGREPRESENTAhITE>, doravante denominada
§Oh,ITRATADA, em conformidade corn a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, alterada pela
Lei 8.883/94 e posteriores, ajustanr e celet:ranl o presente contrato, cle acsrclo com âs
seguintes ctráusulas e condições a seguir estahelecidas e enunciacias:

ÇLAUSULA PRIIXfiHIRA. HO OtsJETO

A presente tricitação tem por objeto a contratação de empresa de pessoa
jurídica de direito privado para prestação de senviço a ser executada de fornna contínua, para

irnplantaçâo de Siste.rma Educacional, tendo em vista a política pedagoglca solicitada pela

Secretarla fuXunicipal de Educação, nos termos cla Lei f'laçional de Diretrizes e Base§,

conforme especificaçÕes, exigências, necessidades e descriçÕes constantes clo Anexo ([),
visando s atendirnento da clientela escolar na Rede Fública fulunicipal, nas áreas de

Educação lnfantil e do Ensino Fundarnental, conforme especlficaçÕes constantes neste

edital:

ÇtÁUSLJI.A SEGL'NDA _ DO PRAUO DE ENTREGA

0 Sisterna Educacional supra citado deverá estar devidamente
in'lplantado de acordo com os anexCIs analisados, em pleno funcionan"rento a partir de 10
(dez) dEas da assinatulra do contrato.

CT-ÁL'SULA THRCEIRA . NOS AI{EXOS GOhJTRATI,IAIS

Fazenn parte integrante deste contrato os segulintes documentos

a) Pregáo Presencial n.a 112414 - e se!.ls anexos;

-1 -J
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PARÁGRAF0 PRIMEIRO - As partes declararn ter pleno conhecirnento
que CIs clocunnentos rnencionados nesta cláusula, serão considerados
suficientes para, ern conjuntcl com este contrato, ctrefinirern seu objeto e
a sua perfeita execuçáo.

PARÁGRAF0 SffiGUNH0 - Hm havendo dúvidas or.r divergêneias entre
os ânexos e este contl.ato, vale o contnato.

PARÁGRAF0 TERGEIRo -,4 partir da assinatura deste contrato, a ele
passam a se vincular todas as atas de reuniÕes eiou terrnos aditivos que
vierern a ser reatrizados e que importem em alteraçÕes de qualquer
condiçâo contratua[, desde que devidamente assinados pelos
representantes legais das partes.

cLÁti§i.iLA Q[..!ARTA - D0 PREçO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor glohat de R$

TLÁLISTJLA GUINTA. MO FAGAfrfiENTO

O pagarnento será efetuado em 6 {seis} pancelas iguais, sendo que a

pnimeira parcela vencená ern 15 (quínze) dias apos a emissão da nota fiscal/fatura e da
entrega devidarnente atestada pela comissão tie recebimento.

ÇLÁLISUI.A SHXTA. E}A RESCISÃO COFITRATUAL

A rescisão contnatual poderá ser detenrninada por ato unilateral e escrito
da Administração, nos ca$cls enunrerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal

no 8.666/93, e amigável, por acordo entre as pârtes, mediante autorizaçáo escrita e

funciarnentatla das autoriciades cornpetentes, reduzida a termo no processs licitatorío, desde

de que haja conveniência da Administração.

PARÁGRAF0 UNIG0 - Quando o vencedor der causa a rescisâo do

contrato, alérn de nrulta de Züola (vinte por cento) sobre o valor total dcr

contrats e demais penalidades previstas, fica su.leita a uma das

seguintes sanções:
a) Advedência;
b) SusBensáo ternporária de participação em licitação e impedimento

de contratar corn a Administração pelo prazo de atÉ 02 (dois) anos.

c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a

AclministraÇâo Fúhlica enquanto perdurern osi rnotivos deterrniriantes da

punição ou, até que seja pnomovida a reabilitação perante a prÓpria

nÀJ+
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autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida senrpre que o
proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no conticlo na letra "b".

GLÁusuLA sÉTrMA - DAs sANÇoE§

Em ocorrendo inexecução eiou descumprirnentcr cias obrigaçÕes
assurnidas neste contrato motivado pela CONTRATADA, responde estâ, nos termos da lei
civil pon indenização integral. Sern pne.luízo das disposições anteriores, responde ainda, a
título de cláursula penal, pelo valon de 2)b/o (vinte por cento) da avença.

SLAUSULA O|TAVÂ - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARTA

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta da
dotação orçarnentária no

ctÁLJs[J[-A NoNÂ.-- Do pRAuo DE wGÊNsm.

O presente contrato terá vlgência de 't 2 (doze) meses, contados da
assinatura deste instrumento. Conforme prevê o art. 57, inciso ll, da Lei Federal n.o 8.666/93,
à prestação de serviços a ser executada de forma contínua, poderão Ter sua duração
pnorrogacla por iguais e sucessivos períodos corn vistas a obtenção de preços e condiçóes
rnais vantajosas a Adnrinistração Fúbiica, lirnitada a sessenta rÍreses. Portanto, desde que
haja interesse de arnbas 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.
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ÇI-AUSULA DÉGIMA . RE§PONSABILTDADES DO CONTRATANTH.

Caberá ao COÍ{TRATANTE efetuar o pagamento pela prrestação de
serviços, objeto do presente lnstrumento, de acorclo com o estabelecido na Cláusula
Terceira.

CLÁU§UtA DIICIft,IA, PRIMHIRA . RESPOh{sAts!I.IDADES DA TONTRATAnA.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condiçóes exigidas para
esta contrataçáo, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

PARÁGRAFo PRIMEIRo - A CONTR,ATADA náo poderá ceder ou
transfenir a terceiros, os direitos e obrigaçÕes decorrentes deste
contrato, sern a prévia e expressia concordância do COI{TRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUI{DO - Fica avençado entre as pafies que a
CONTRATADA se responsabiliza por todos os danos e prejuízos
causados a terceiros, ficando o CONTRATAI.JTE isento de qualquer
responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.

PARÁGRAF0 THRCEIRO - A CONTRATADA se responsabiliza por
todas as dívidas porventura advindas da presente prestação de
serviços junto ao cornáncio ou indústnia, ficando o CONTRATAI{TE
isento de quaisquer responsabilidades perante as me$mas.

TLÁUSULA DÉCIft,IA SHGUNDA. DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônirno da Serra - Paraná, para a

soluçáo das qurestões oriundas do presente contrato, com expres$a renúncia de qualquer

outro, por mals privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato, em 03

(tnês) vias de iguatteor, na presença de duas testernunhas.

Nova Santa Bárbara, aos <DATAIhltCIOVIGENCIA>

G!audernin Valério

Prefeito Municipal

<FO Rtr{ ET H DO R.OO NTRATO#T&hIOM E>

Responsável grelo acotnpanhamento do contrato
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ANEXO II

EDTTAL DE PREGÃO PRE§ENCIAL NO 'II2O14

ANIEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA

O arquivo digital de írroposta encontra-se com o noÍne:
PP I 201 4_AF,l EXCI2_ARQU !Vü IIIGITAL DE PROFOSTA.esI

)t
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