
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.  
 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 05/2021 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO N° 21/2021 

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/03/2021. 

HORÁRIO: a partir das 09:00 horas 

LOCAL: Seção de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP 

 

 

PREÂMBULO 

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, sito à Rua Barão do Rio 

Branco, 600 - Centro, na cidade de Santa Salete/SP, a licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Processo nº 21/2021, objetivando a 

Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria pedagógica, 

englobando formação e fornecimento de material didático a ser utilizado por alunos e 

professores da Rede Municipal de Ensino, conforme descrito no Anexo I deste Edital, que 

será regida pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Leis Complementares nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006 e 147 de 07 de agosto de 2014 (Micro e EPP), Decreto Municipal 

nº. 17 de 30 de Abril de 2008, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições 

da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

O Edital completo em CDs, ou impressos, contendo as informações necessárias estará à 

disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura 

Municipal de Santa Salete, sito à Rua Barão do Rio Branco, 600 - Centro, em Santa Salete/SP, 

em horário de expediente, das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00horas, de Segunda as 

Sextas feiras ou gratuitamente através do e-mail: licitacao@santasalete.sp.gov.br. 

 

a) Não será exigida Caução de Participação nesta Licitação. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que 

dele fazem parte integrante. 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço 

acima mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos 

interessados que se apresentarem para participar do certame. 

I - DO OBJETO 



1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de Empresa para a Prestação de 

Serviços de Assessoria Pedagógica, Englobando Formação e Fornecimento de Material 

Didático a ser utilizado por Alunos e Professores da Rede Municipal de Ensino do 

Município de Santa Salete/SP., conforme descrito no Anexo I deste Edital, sendo tal objeto 

especificado abaixo: 

a) Fornecimento de material didático pedagógico impresso e digital (nas versões Web e 

dispositivos móveis); 

b) Fornecimento de Portal Educacional contendo objetos digitais educacionais para Alunos, 

Professores, Equipe Pedagógica e Pais; 

c) Fornecimento de Serviço de Assessoria Pedagógica Presencial e à distância; 

d) Cursos de Capacitação e Formação para a comunidade escolar; 

e) Avaliações Integradas de Desempenho para alunos do Ensino Fundamental I (a partir do 2º 

ano do Ensino Fundamental); 

1.2. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, poderá ser prorrogado conforme dispõe o 

artigo 57, inciso IV da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a critério das partes e no limite 

da Lei. 

II - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao 

objeto da contratação que preencherem as condições de credenciamento constantes deste 

Edital. 

III - DO CREDENCIAMENTO 

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outros atos 

societários emitidos por órgão público, que investem uma pessoa física na condição de órgão 

dela, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos, e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir 

de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 

correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do 

mandante para a outorga. 

3.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 

identificação que contenha foto. 

3.3. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 

um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

3.4. A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará à imediata 

exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa da pregoeira. 

IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de Microempresa – ME 

ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, de acordo com modelo estabelecido no Anexo II e V do 

Edital, deverão ser apresentadas fora dos Envelopes nºs 1 e 2, bem como os demais 

documentos constantes do item III deste Edital. 



4.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 

2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da 

proponente, os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO Nº0xx/2021 

PROCESSO 0xx/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

IE 

ENDEREÇO 

 

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO” 

PREGÃO Nº0xx/2021 

PROCESSO 0xx/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE/SP 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

IE 

ENDEREÇO 

 

4.3. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua 

portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo 

representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

4.4. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do 

original para autenticação pela pregoeira ou por membro da Equipe de Apoio. 

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual; 

b) número do processo e do Pregão; 

c) preço unitário e total, por item, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, 

apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

d) prazo de validade da proposta de no mínimo 30 dias. 

5.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo hipóteses de manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro nos termos do art. 65 da Lei 8.666/93, que deverá ser 

comprovado pelo Contratado e aprovado pelo Contratante. 

5.4. A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as cláusulas 

deste edital e dos termos da Lei Federal 10.520/02, da Lei Federal 8.666/93; no que couber; Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e demais normas complementares.  



5.5. A licitante deverá apresentar amostras dos materiais ofertados: 

5.5.1. A empresa licitante vencedora deverá apresentar amostras dos materiais ofertados, 

conforme as especificações deste Edital, além de uma descrição pormenorizada e específica de 

cada caderno, por disciplina em cada série, para que a Comissão Especial composta por 

servidores do setor pedagógico da Prefeitura possa analisar e efetuar a avaliação do material 

didático, conforme o descrito no Anexo I deste Edital; 

5.5.2. As amostras dos materiais ofertados deverão ser encaminhadas juntamente com a 

proposta, contudo, em invólucro lacrado separado (proposta técnica), devidamente 

identificado, sendo que a Comissão Especial fará a abertura e a conferência dos mesmos 

emitindo laudo de avaliação; 

5.5.3. Notas explicativas importantes do item relativo à amostra apresentada, quando for o 

caso. 

5.5.4. Caso o material da licitante detentora de menor preço não for aprovado, serão 

convocados os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para apresentação 

de suas amostras nos moldes descritos. 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

6.1. O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 

relacionados os quais dizem respeito a: 

 

6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28 DA LEI FEDERAL 8.666/93) 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

6.1.1.1. Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "d" deste subitem 6.1.1 não precisarão 

constar do Envelope “Documentos de Habilitação", se tiverem sido apresentados para o 

credenciamento neste Pregão. 

 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL (ART. 29 DA LEI FEDERAL 8.666/93) 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

c) Certidão de Débito com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários (ISSQN) e Tributos 

Imobiliários (IPTU)) da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual relativo ao ICMS da sede dos licitantes;  

e) Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida ativa da União; 

f) Certidão de Débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 

g) Certidão de Débitos Trabalhista - CNDT - (ou Positiva, com efeitos de Negativa). 

 



6.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (ART. 30 DA LEI FEDERAL 

8.666/93) 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor 

do domicílio da pessoa física, no máximo 90 (noventa) dias a contar da data de emissão do 

documento. 

 

SÚMULA Nº 50 – Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a 

participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a 

apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 

competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação 

econômico-financeira estabelecidos no edital. 

 

6.1.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

b) Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho. 

c) Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação (FORA DO 

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO). 

d) Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado que comprove que a licitante presta(ou) serviços de fornecimento de material didático, 

para alunos e professores da Ensino Fundamental, incluindo assessoria pedagógica aos 

docentes da rede municipal de ensino, Portal de Educação. Os atestados deverão estar 

necessariamente em nome da licitante, datados, assinados e indicar quantidades suficientes 

para que, juntos, representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade TOTAL de 

alunos indicada no termo de referência deste Edital. 

 

6.1.5. A REGULARIDADE FISCAL DAS MICROEMPRESAS ou EMPRESAS 

DEPEQUENO PORTE: 

a) As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTA SALETE, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

c) A não regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, na forma dos incisos XVI e XXIII do art. 4º da Lei Federal n.º 

10.520/02, c/c o art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06. 

d) Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 



VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

7.1. No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

7.2. Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Pregoeira a declaração de 

pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo I ao 

Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

7.2.1. Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, 

por consequência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

7.3. A análise das propostas pela pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 

7.3.1. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de 

eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão 

consideradas para apuração do valor da proposta. 

7.3.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 

7.4. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com 

observados seguintes critérios: 

a) seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão 

selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três). No 

caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 

do número de licitantes. 

7.4.1. Para efeito de seleção será considerado o preço total do item. 

7.5. A pregoeira convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem 

decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 

7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lance 

sem relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

7.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta 

de menor preço, observada a redução mínima (0,1%) entre os lances, aplicável inclusive em 

relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre 

o preço total do item. 

7.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinar da formulação de lances. 

7.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado. 

7.9. A pregoeira poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do 

preço. 

7.10. Após a negociação, se houver a pregoeira examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 



7.10.1. A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 

apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será 

juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

7.11. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

7.12. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 

habilitação, inclusive mediante: 

a) substituição e apresentação de documentos, ou 

b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 

7.12.1. A verificação será certificada pela pregoeira e deverão ser anexados aos autos os 

documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

7.12.2. A administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

7.13. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame. 

7.14. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, 

a pregoeira examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, 

decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de 

habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 

motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de 

memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do 

direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela pregoeira à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 

8.3. Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informado à autoridade competente. 

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

8.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6. A adjudicação será feita considerando a totalidade do objeto. 

IX - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 

9.1. O objeto desta licitação deverá ser realizado de acordo com as condições estabelecidas no 

Anexo I deste edital, devendo atender todas as especificações dos itens, sob pena de sofrer 

sanções. 



9.2. O objeto licitado, deverá ser entregue em até 10 (dez) dias após o pedido de compra, 

devendo ser entregue no Departamento de Educação, sob pena de sanções. 

X - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O objeto da presente licitação será recebido por servidor especialmente designado para a 

função. 

10.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a) Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

da Administração, no prazo máximo de 01 dia, contado da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

XI - DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão realizados, até o 30º (trigésimo) dia, do mês subsequente ao da 

prestação de serviços e entrega dos materiais. 

11.2. O pagamento será efetuado em até 2 (duas) vezes, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) cada em relação ao valor total, iniciando a partir da confirmação da entrega 

dos materiais e a emissão da nota fiscal, empenhada na contabilidade da Prefeitura de Santa 

Salete/SP, após a requisição e fiscalização da responsável Sra. Tatiane de Freitas Bortolozo. 

11.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 

substituição. 

11.4. O pagamento será feito mediante cheque nominal ou crédito em conta corrente em nome 

da Contratada. 

XII - DA CONTRATAÇÃO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de 

contrato (ou retirada do instrumento equivalente, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993), 

cuja respectiva minuta constitui anexo do presente Edital. 

12.1.1. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 

Adjudicatária perante a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a 

Divida ativa da União, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda 

Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação 

por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada. 

12.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 

Adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação de 

regularidade de que trata o subitem 1.1 deste item XII, mediante a apresentação das certidões 

respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

12.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da 

convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Santa Salete, sito à Rua Barão do Rio 

Branco, 600 – Centro – Santa Salete/SP, para assinar o termo de contrato (ou para retirar o 

instrumento equivalente). 

12.3. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XII, ou se recusar a assinar o 



contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais licitantes 

classificadas, para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da 

contratação. 

12.3.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 10 (dez) dias úteis, contados da 

divulgação do aviso. 

12.3.2. A divulgação do aviso ocorrerá por publicação no Jornal de Circulação. 

12.3.3. Na sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições dos 

subitens 9 a 15, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório. 

12.3.4. A despesa correrá à conta: 

 

FICHA: 139. 

Para o próximo exercício, correrão à conta das dotações orçamentárias próprias (se for o 

caso da contratação adentrar ao exercício seguinte, desde que não seja o ultimo ano de 

mandato).   

XIII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Estado 

de São Paulo pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no 

artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

13.2. O atraso injustificado na execução do contrato, após assinado, sem prejuízo do disposto 

no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora de 1% (um 

por cento), calculado por dia de atraso, ate no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor 

global do contrato. 

13.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração aplicará ao contratado as 

seguintes penalidades (art. 86 e 87, da Lei nº 8.666/93): 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor global do contrato; 

c) A aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade pelo 

prazo de 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedi 

sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção, aplicada com base na alínea anterior. 

13.4. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, ocorrerá na forma e nos 

procedimentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º, no art. 87, da Lei nº 8.666/93 e atualizações. 

13.5. O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres Municipais dentro de 3 (três) dias da 

data da sua cominação, podendo ser descontados de eventuais créditos a serem recebidos pela 

empresa Contratada. 

13.6. A Contratada receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, 

que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério 

da administração, poderá ser adotado. 

13.7. A sanção de que trata o subitem anterior será garantido o exercício de prévia e ampla 

defesa. 

XIV - DA GARANTIA CONTRATUAL 



14.1. Não serão exigidas Garantias para esta Licitação. 

XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pela pregoeira e pelos licitantes presentes. 

15.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente 

na própria ata. 

15.3. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as 

propostas serão rubricadas pela pregoeira e pelos licitantes presentes que desejarem. 

15.4. O resultado do presente certame será divulgado no Jornal de Circulação. 

15.5. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada na Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, após a celebração do 

contrato. 

15.6. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas,qualquer 

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

Pregão. 

1 5.6.1. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 

1 dia útil, anterior à data fixada para recebimento das propostas. 

15.6.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização 

do certame. 

15.7. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela pregoeira. 

15.8. Integram o presente Edital: 

Anexo I - Descrição do Objeto e Modelo de Proposta; 

Anexo II - Declaração de Habilitação Prévia; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo IV - Modelo de Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo V - Termo de Credenciamento; 

Anexo VI - Declaração de Regularidade Perante o Ministério do Trabalho; 

Anexo VII - Declaração de Ciência e Cumprimento de Requisitos de Habilitação; 

Anexo VIII - Modelo de termo de Contrato 

15.10. A Prefeitura do Município de Santa Salete poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 

revogar no todo ou em parte a presente licitação. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete (SP), 04 de março de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________ 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 

Prefeito Municipal 

 

 

 



 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA E DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE 

Razão Social:  

CNPJ:                                                   Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                             Bairro:  

CEP:                    Cidade:                            Estado:              Telefone:               Fax:  

E-mail: 

Dados bancário para depósito:        Banco:         Conta Corrente:             Agência: 

 

LOTE 1: 

 

Item Qtd. u/m Descrição do Produto 

 

Marca 

 

Vlr. Unit. 

Por Aluno 

 

Vlr. Tot. 

Por ano 

01 12 Unid. 
Material Didático Educação Infantil 

(2 a 3 anos) Mat 1 + 01 professor 

   

02 20 Unid. 
Material Didático Educação Infantil 

(3 a 4 anos) Mat 2 + 01 professor 

   

03 20 Unid. 
Material Didático Educação Infantil 

(4 a 5 anos) Pré 1 + 01 professor 

   

04 28 Unid. 
Material Didático Educação Infantil 

(5 a 6 anos) Pré 2 + 02 professores 

   

05 20 Unid. 
Material Didático Ensino 

Fundamental 1º Ano + 01 professor 

   

VALOR TOTAL.................  

 

- VALOR TOTAL DE R$.................................................................................................. 

 

Dados do representante que assinará o termo de contrato, conforme consta no contrato 

social ou procuração: 

Nome:  

Cargo:  



Identidade nº/órgão expedidor:  

CPF nº:  

Endereço completo:  

E-mail pessoal e profissional:  

Telefone:  

 

1. O prazo de eficácia dessa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 

de seu respectivo envelope (art. 64, §3º, da Lei Federal 8.666/93) 

2. A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da 

licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64, §3º, da Lei Federal 

8.666/93. 

 

Local e data:  

Assinatura do representante legal:  

Carimbo do CNPJ:  

 

VALOR ESTIMADO: R$ xx.xxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

 

O MATERIAL VENCEDOR SERÁ AVALIADO PELA COMISSÃO TECNICO 

PEDAGÓGICO DO MUNICIPIO (PORTARIA N° xx DE xx DE xxxx DE 2021), 

DEVENDO ESSE MATERIAL ESTAR DE ACORDO COM O TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

TERMO DE REFERENCIA  

 

1- OBJETO 

1.1- Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria pedagógica, 

englobando formação e fornecimento de material didático a ser utilizado por alunos e 

professores da Rede Municipal de Ensino. 

 

2- PROPOSTA PEDAGÓGICA 

2.1- A intenção de implantar um sistema de ensino para a Rede Municipal de Ensino e de 

que o material deverá favorecer o compromisso de apontar metas de qualidade que contribuam 

para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de sua identidade, autonomia e 

conhecimento do mundo. 

 

3- CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

3.1- O material pedagógico integrante do sistema estruturado de ensino a ser aplicado no 

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

pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações técnicas descritas 

abaixo. 



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

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

sistema pedagógico, conforme as características a seguir. 

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

especificados neste item implicará na desclassificação da empresa participante. 

3.4- Material para alunos:  

 

Crianças de 2 anos: 

04 (quatro) livros didáticos, que atendem as propostas de trabalho docente orientadas pela Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, sequencias didáticas para as crianças de 1 ano e 1 ano e 

11 meses. Material em formato horizontal (tamanho A3); capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome 

da criança e da data da produção, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 

da criança. 

 

Crianças de 3 anos: 

04 (quatro) livros didáticos, devendo ser apresentados em formato horizontal (tamanho A3), 

com o intuito de respeitar o desenvolvimento da coordenação motora. Capa confeccionada em 

papel resistente, com impressão colorida; páginas destacáveis, com espaço para o registro do 

nome da criança e da data da produção, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 

etária da criança. 

 

Crianças de 4 anos: 

04 (quatro) livros didáticos, devendo ser apresentados em formato vertical (tamanho A4), com 

o intuito de respeitar o desenvolvimento da coordenação motora. Capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome 

da criança e da data da produção, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 

da criança; acabamento em espiral. 

 

Crianças de 5 anos: 

04 (quatro) livros didáticos, devendo ser apresentados em formato vertical (tamanho A4), com 

o intuito de respeitar o desenvolvimento da coordenação motora. Capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; páginas destacáveis, com espaço para o registro do nome 

da criança e da data da produção, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 

da criança; acabamento em espiral. 

 

1 ano do Ensino Fundamental, sendo: 

04 (quatro) volumes/ano, sendo 01 para cada bimestre, elaborados conforme as exigências 

legais, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 e Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN);  



Os livros didáticos do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1 ao 5 ano) deverão estar 

organizados pelos componentes curriculares da nova Base Nacional Comum Curricular, e suas 

Áreas de Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Língua Inglesa, Educação Física); Matemática 

(Matemática); Ciências da Natureza (Ciências) e Ciências Humana (História, Geografia), assim 

como, apresentar na livro do professor, as competências gerais, habilidades e orientações.  

-  Materiais individuais e bimestrais de Arte e Educação Física.  

 

3.5- Material para o Professor:  

Crianças de 0 a 5 anos: 

Material com todo o conteúdo do livro do aluno e informações metodológicas (competências, 

habilidades e orientações). 

 

1 ano do Ensino Fundamental:  

Material com todo o conteúdo do livro do aluno, e informações metodológicas (competências, 

habilidades e orientações). 

04 (quatro) volumes/ano, sendo 01 para cada bimestre, contendo o livro do aluno e 

informações metodológicas (competências, habilidades e orientações) além do plano anual de 

ensino. 

- Materiais individuais e bimestrais de Arte e Educação Física, com orientações metodológicas 

para trabalhar estas áreas específicas.  

 

4- SEGMENTO 

4.1- EDUCAÇÃO INFANTIL  

A Educação Infantil do município, tem como objetivo ampliar o universo de 

experiências, conhecimento e habilidades na faixa etária (2 a 5 anos), diversificando e 

consolidando novas aprendizagens, de modo a complementar a educação familiar. 

 O eixo estruturante das práticas pedagógicas dessa etapa devem ser interações e 

brincadeiras. 

 A organização curricular deve estar estruturada em cinco Campos de experiências: O eu, 

o outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons cores e formas; Escuta, fala, 

pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, 

organizados na BNCC, sendo: 

 

O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão 

constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros 

modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista.  

 

Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos 

impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o 



mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e 

produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural. 

 

Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e 

científicas, locais e universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por 

meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, 

como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a 

dança e o audiovisual, entre outras.  

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças participam de 

situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem.  

 

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e 

ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na 

participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em 

grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente 

como sujeito singular e pertencente a um grupo social. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em 

espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo constituído de fenômenos naturais e 

socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, 

cidade etc.) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também 

curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, 

as plantas, as transformações da natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de 

sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre as 

pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e 

seus costumes; a diversidade entre elas etc.).  

 

4.2- ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS – 1 ANO 

O material deverá proporcionar a progressão do conhecimento através do levantamento 

prévio, pela consolidação das aprendizagens anteriores e a ampliação do conhecimento, 

assegurando aos alunos um percurso contínuo de aprendizagem entre as fases de ensino, 

evitando a ruptura no processo de aprendizagem. 

A organização curricular deve estar estruturada nos Componentes Curriculares, em suas 

Áreas de Linguagens, favorecendo a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos 

diferentes componentes curriculares, organizados na BNCC, sendo: 

 

Área de Linguagens 

Componente curricular – Língua Portuguesa 

 

 O material deverá assumir uma perspectiva enunciativa discursiva de linguagem, 

orientada para a interlocução que se realiza nas práticas sociais.  

 O texto deverá assumir a centralidade, como unidade de trabalho (tema gerador). 



 O componente curricular Língua Portuguesa deverá proporcionar aos estudantes 

experiências que contribuam para ampliação do letramento e sua participação significativa e 

crítica nas práticas sociais.  

 Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam- se o 

conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias 

de fala e escuta em intercâmbios orais; no eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais, 

sistematiza- se a alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e desenvolvem-se, ao 

longo dos três anos seguintes, a observação das regularidades da língua e a aprendizagem de 

regras e processos gramaticais básicos; no eixo Leitura, amplia-se o letramento, por meio da 

progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade 

crescente, assim como no eixo Escrita, pela progressiva incorporação de estratégias de 

produção de textos de diferentes gêneros textuais; no eixo Educação literária, desenvolve-se a 

formação do aluno para conhecer e apreciar textos literários, orais e escritos, com textos e 

livros de crescente grau de literalidade. 

 

Componente curricular – Arte 

 A Arte é um componente curricular que se pode considerar como patrimônio histórico e 

cultural da humanidade. 

 Os conhecimentos e as experiências artísticas são constituídas por materialidades verbais 

e não verbais sensíveis, corporais, visuais, plásticas e sonoras, é importante levar em conta sua 

natureza vivencial, experiencial e subjetiva.  

 

Unidades temáticas: 

•Artes visuais 

•Dança 

•Música 

•Teatro 

O material deve colaborar na exploração, conhecimento e analise critica de práticas e 

produções artísticas culturais do seu entorno social, os povos indígenas, das comunidades 

tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para 

reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes 

contextos e dialogar com as diversidades. 

 

Componente curricular – Língua Inglesa 

 Aprender a Língua Inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento e 

participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural. O objetivo do 

estudo da língua é ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio cultural, científico e 

acadêmico e assim abre novos percursos de acesso na construção de conhecimentos. 

Eixos organizadores: 

•Oralidade 

•Leitura 

•Conhecimentos linguísticos e gramaticais 

•Dimensão intercultural 

O material de Língua Inglesa deverá trabalhar as quatro principais habilidades 

linguísticas, que são: Listening, Speaking, Writing e Reading, de forma a ensinar o idioma, 



colocando os alunos em contato com situações importantes, fazendo com que trabalhem em 

conjunto. 

 

Componente curricular – Educação Física 

 A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas 

diversas formas, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas do sujeito e 

patrimônio cultural da humanidade. 

 É importante reconhecer a necessária continuidade das experiências em torno do brincar. 

 As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado reconhecido e 

problematizado nas vivências escolares. 

 

Unidades temáticas: 

•Brincadeiras e jogos 

•Esportes 

•Ginásticas 

•Danças 

•Lutas 

 

 

Área: Matemática 

Componente curricular – Matemática 

 O material deverá garantir que a matemática não se restrinja apenas à quantificação de 

fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas, cálculos, mas também 

fenômenos de caráter aleatório.  

 Com base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que 

os diferentes campos que compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias 

fundamentais que produzem articulações entre eles: equivalência, ordem, proporcionalidade, 

interdependência, representação, variação e aproximação. Essas ideias fundamentais são 

importantes para o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos e devem se 

converter, na escola, em objetos de conhecimento. 

 Nessa direção, a BNCC propõe cinco unidades temáticas, correlacionadas, que 

orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do Ensino Fundamental. 

Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. 

 A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento 

numérico, que implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de 

julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção 

de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, 

proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da Matemática. Para essa 

construção, é importante propor, por meio de situações significativas, sucessivas ampliações 

dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, devem ser enfatizados registros, 

usos, significados e operações. 

 

 No Ensino Fundamental Anos Iniciais, a expectativa em relação a essa temática é que 

os alunos resolvam problemas com números naturais e números racionais cuja representação 

decimal é finita, envolvendo diferentes significados das operações, argumentem e justifiquem 



os procedimentos utilizados para a resolução e avaliem a plausibilidade dos resultados 

encontrados. No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes 

estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de 

algoritmos e uso de calculadoras. 

 

 A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de 

um tipo especial de pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos 

matemáticos na compreensão, representação e análise de relações quantitativas de grandezas e, 

também, de situações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para 

esse desenvolvimento, é necessário que os alunos identifiquem regularidades e padrões de 

sequências numéricas e não numéricas, estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação 

de interdependência entre grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e 

transitar entre as diversas representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por 

meio de equações e inequações, com compreensão dos procedimentos utilizados. As ideias 

matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são: equivalência, variação, 

interdependência e proporcionalidade. Em síntese, essa unidade temática deve enfatizar o 

desenvolvimento de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da 

interdependência de grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou 

inequações. 

 

 A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos 

necessários para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. 

Assim, nessa unidade temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e relações 

entre elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos 

alunos. Esse pensamento 

é necessário para investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos 

convincentes. É importante, também, considerar o aspecto funcional que deve estar presente no 

estudo da Geometria: as transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias 

matemáticas fundamentais associadas a essa temática são, principalmente, construção, 

representação e interdependência.  

 

 No Ensino Fundamental Anos Iniciais, espera-se que os alunos identifiquem e 

estabeleçam pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, construam 

representações de espaços conhecidos e estimem distâncias, usando, como suporte, mapas (em 

papel, tablets ou smartphones), croquis e outras representações. Em relação às formas, espera-

se que os alunos indiquem características das formas geométricas tridimensionais e 

bidimensionais, associem figuras espaciais a suas planificações e vice-versa. Espera-se, 

também, que nomeiem e comparem polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, 

vértices e ângulos. O estudo das simetrias deve ser iniciado por meio da manipulação de 

representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano cartesiano, e com 

recurso de softwares 

 

 As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a 

compreensão da realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e medidas, ao propor o estudo 

das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração 

da Matemática a outras áreas de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas 

do Sistema Solar, energia elétrica etc.) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade 



demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa unidade temática contribui ainda para a 

consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções geométricas e a 

construção do pensamento algébrico. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é 

que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o 

resultado da comparação por meio de um número. Além disso, devem resolver problemas 

oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, massa, tempo, 

temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos formados por 

blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a transformações 

entre unidades de medida padronizadas mais usuais. Espera-se, também, que resolvam 

problemas sobre situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes éticas 

e responsáveis em relação ao consumo. Sugere-se que esse processo seja iniciado utilizando, 

preferencialmente, unidades não convencionais para fazer as comparações e medições, o que 

dá sentido à ação de medir, evitando a ênfase em procedimentos de transformação de unidades 

convencionais. No entanto, é preciso considerar o contexto em que a escola se encontra: em 

escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as medidas agrárias podem merecer maior atenção 

em sala de aula. 

 

 Probabilidade e estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e 

procedimentos presentes em muitas situações- -problema da vida cotidiana, das ciências e da 

tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam desenvolver habilidades para coletar, organizar, 

representar, interpretar e analisar dados em uma variedade de contextos, de maneira a fazer 

julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. Isso inclui raciocinar e 

utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer 

fenômenos. 

 

 

Área: Ciências da Natureza 

Componente curricular – Ciências 

 

 O material deverá assegurar o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 

produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, 

práticas e procedimentos de investigação científica. 

 Organizar as situações de aprendizagem partindo de questões desafiadoras. 

 Para orientar a elaboração dos currículos de ciências, as aprendizagens essenciais a 

serem asseguradas neste componente curricular foram organizadas em três unidades temáticas:  

 Ao estudar Ciências, as pessoas aprendem a respeito de si mesmas, da diversidade e dos 

processos de evolução e manutenção da vida, do mundo material – com os seus recursos 

naturais, suas transformações e fontes de energia –, do nosso planeta no Sistema Solar e no 

Universo e da aplicação dos conhecimentos científicos nas várias esferas da vida humana. 

Essas aprendizagens, entre outras, possibilitam que os alunos compreendam, expliquem e 

intervenham no mundo em que vivem. 

 Para orientar a elaboração dos currículos de Ciências, as aprendizagens essenciais a 

serem asseguradas neste componente curricular foram organizadas em três unidades temáticas 

que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental.  



 A unidade temática Matéria e Energia contempla o estudo de materiais e suas 

transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida em geral, na perspectiva de 

construir conhecimento sobre a natureza da matéria e dos diferentes usos da energia. 

 Nos anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de objetos, materiais e 

fenômenos, em sua vivência diária e na relação com o entorno. Tais experiências são o ponto 

de partida para possibilitar a construção das primeiras noções sobre os materiais, seus usos e 

propriedades, bem como suas interações com luz, som, calor, eletricidade e umidade, entre 

outros. 

 A unidade temática Vida e Evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos seres 

vivos (incluindo os seres humanos), suas características e necessidades, e a vida como 

fenômeno natural e social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos 

processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se 

características dos ecossistemas destacando-se as interações dos seres vivos com outros seres 

vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com destaque para as interações que os seres 

humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e elementos não vivos do ambiente. 

Aborda-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade e como ela se distribui nos 

principais ecossistemas brasileiros. 

 Nos Anos Iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a partir das ideias, 

representações, disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem para a escola. Esses 

saberes dos alunos vão sendo organizados a partir de observações orientadas, com ênfase na 

compreensão dos seres vivos do entorno, como também dos elos nutricionais que se 

estabelecem entre eles no ambiente natural. 

 Na unidade temática Terra e Universo, busca-se a compreensão de características da 

Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes– suas dimensões, composição, localizações, 

movimentos e forças que atuam entre eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do 

planeta Terra, particularmente das zonas habitadas pelo ser humano e demais seres vivos, bem 

como de observação dos principais fenômenos celestes. Além disso, ao salientar que a 

construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em distintas 

culturas ao longo da história da humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses 

conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras formas de 

conceber o mundo. 

 Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos objetos celestes, 

muito por conta da exploração e valorização dessa temática pelos meios de comunicação, 

brinquedos, desenhos animados e livros infantis. 

 

Área: Ciências Humanas 

 A área de Ciências Humanas contribui para que desenvolvam as noções de tempo e 

espaço. 

 

Componente curricular – História 

 Todo o conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente. 

 A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o 

conhecimento de referências históricas capazes de trazer inteligibilidade aos objetos históricos. 



 Nos anos iniciais a história deverá contemplar a construção do sujeito. O processo tem 

início quando a criança toma consciência da existência de um “Eu” e de um “Outro”. 

 

Unidades temáticas:  

•Mundo pessoal: meu lugar no mundo 

•Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo 

•A comunidade e seus registros 

•O trabalho e a sustentabilidade da comunidade 

•As pessoas e os grupos que compõe a cidade e o município 

•O lugar em que se vive 

•A noção de espaço público e privado 

•Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos 

•Circulação de pessoas, produtos e culturas 

•As questões históricas relativas às migrações  

•Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social 

•Registros da história: linguagens e culturas 

 

Componente curricular – Geografia 

 A Geografia oportuniza a compreensão do mundo em que se vive, a medida em que 

aborda as ações humanas construídas nas distintas sociedades existentes nas diversas regiões 

do planeta. 

 O conceito de espaço e tempo são inseparáveis. 

 O tempo é uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais.  

 

Unidades temáticas: 

•O sujeito e o seu lugar no mundo 

•Conexões e escalas 

•Mundo do trabalho 

•Formas de representação e pensamento espacial 

•Natureza, ambientes e qualidade de vida 

 

 Em todas as unidades temáticas destacam-se aspectos relacionados ao exercício da 

cidadania. 

 As crianças deverão ser desafiadas a reconhecer e comparar as realidades de diversos 

lugares de vivência, assim como suas semelhanças e diferenças socioespaciais.  

 

5-  MATERIAL TECNOLÓGICO 

5.1- O sistema de ensino, deverá ser composto de um material que permita o uso de 

ferramentas tecnológicas, entre elas: 

a)  apostila digital (disponibilização de material digital idêntico ao impresso adquirido, 

para utilização dentro da sala de aula, de forma a facilitar o trabalho do professor, tornando o 

processo de ensino mais moderno, eficaz e atrativo ao aluno; o material digital deverá ser em 

versão compatível com computadores e/ou lousas digitais).  



b) QR Codes (códigos na forma de ícones no material, que permitam a inserção de 

recursos tecnológicos, através de aparelhos que façam a leitura destes códigos, contendo 

nestes, textos, músicas, narrações, vídeos e etc). 

c) RA (realidade aumentada). Todos os materiais deverão possuir capas em realidade 

aumentada, para introdução da tecnologia e interatividade com os alunos, permitindo que o 

mundo virtual seja misturado ao real, possibilitando interação e uma nova dimensão na 

execução de tarefas e/ou brincadeiras, de forma que objetos que projetem para fora da tela, e as 

crianças, professores e pais possam brincar e aprender enquanto se divertem. 

d) atividades interativas (ícones no material que permitam a inserção de recursos 

tecnológicos) através da liberação de atividades (softwares pedagógicos: jogos interativos, 

temáticos) relacionadas ao conteúdo trabalhado no material didático. Essas atividades 

interativas deverão complementar o estudo, contribuindo para que os alunos tenham uma 

ampla aprendizagem. 

5.2- As atividades interativas a serem disponibilizadas, poderão ser utilizadas pelos 

professores e alunos, por meio do uso de lousas digitais, computadores na própria sala de aula, 

ou ambiente específico (laboratório de informática). 

5.3- As atividades interativas deverão ser pedagógicas, desenvolvidas de acordo com a 

BNCC, (Campos de Experiência para a Educação Infantil, Componentes Curriculares do 

Ensino Fundamental Anos Iniciais). 

5.4- As atividades interativas devem ser de fácil utilização, com grau de benefícios 

cognitivos, clareza nas ilustrações, desafios, contendo perguntas de múltipla escolha, pintura, 

exercícios com lógica e estratégias, usando de raciocínio, estratégias, cálculos e coordenação. 

 

6- QUANTIDADES 

6.1- Estima-se, aproximadamente, a quantidade de 100 (cem alunos) dos 

estabelecimentos escolares do município, para utilização dos materiais didáticos e demais 

recursos, com a seguinte distribuição: 

Educação Infantil 3 (2 a 3 anos) ………….. 12 alunos 

Educação Infantil 4 (3 a 4 anos) ………….. 20 alunos 

Educação Infantil 5 (4 a 5 anos) ……….…. 20 alunos 

Educação Infantil 6 (5 a 6 anos) ……….…  28 alunos 

1 Ano do Ensino Fundamental …………… 20 alunos 

 

Professores: 

Educação Infantil 3 (2 a 3 anos) ………….. 01 professor 

Educação Infantil 4 (3 a 4 anos) ………….. 01 professor 

Educação Infantil 5 (4 a 5 anos) ……….…. 01 professor 

Educação Infantil 6 (5 a 6 anos) ……….… 02 professores 



1 Ano do Ensino Fundamental …………… 01 professor 

 

7- DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA 

7.1- A assessoria pedagógica será executada na forma presencial e on-line, 

compreendendo reuniões, palestras, treinamentos, visitas, atendimentos e suporte, tendo como 

objetivo, o treinamento inicial, bem como orientar e preparar o corpo técnico no 

desenvolvimento das atividades acerca da implantação do sistema de ensino, incluindo a 

assessoria na direção e coordenação das atividades educacionais do município, na interação 

com os professores e nas atividades dentro e fora da classe. 

7.2- Os serviços deverão ser executados em datas e horários com pré - agendamento com 

a Secretaria de Educação. 

7.3- A empresa contratada deverá oferecer serviços que completem o mínimo de 30 

(trinta) horas de trabalho efetivo, durante a vigência do contrato. 

7.4- Os serviços prestados presencialmente, dividido entre os bimestres deverão 

contemplar: 

a) reunião presencial com os gestores municipais para apresentação e implantação do 

sistema de ensino, versando sobre as concepções que embasam a proposta educativa do 

material, sua estrutura e o funcionamento; as modernas tecnologias de trabalho, projetos 

educacionais, informações e encaminhamentos para a melhor utilização do material didático e 

de seus recursos.  

b) capacitações bimestrais presenciais e on-line para os professores, coordenadores, 

diretores, supervisores pedagógicos e outros profissionais da educação envolvidos na 

implantação e desenvolvimento do material didático para fundamentar teoricamente as praticas 

inerentes à proposta do sistema educacional; 

c) reunião presencial com os gestores municipais e professores, para apresentação do 

Portal Educacional, treinamento e orientações de uso; 

d) visitas técnicas bimestrais na Secretaria de Educação, por uma pedagoga da 

empresa, 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; 

e) assessoramento pedagógico permanente para os professores, tendo a oportunidade 

de questionar e discutir a melhor forma de utilização do material didático, capazes de auxiliar 

no entendimento e dinamização das propostas de ensino contida no material, proporcionando 

as devidas informações, encaminhamentos, esclarecendo dúvidas, indicando soluções 

incentivando novas metodologias e propondo alternativas.  

f) emissão de relatórios à Secretaria Municipal de Educação, com referência aos 

serviços realizados, contendo informações relativas ao contexto educacional, sugestões 

apresentadas, resumo de ocorrências e equipe participante. Os relatórios serão usados como 

instrumento de controle de execução dos serviços, assim como, para apoio à gestão escolar, 

pois se trata de um documento que poderá contribuir para o replanejamento de ações 

necessárias a serem realizadas. 



7.5- A assessoria está integrada a entrega dos materiais didáticos, ou seja, a cada bimestre 

letivo (após a entrega dos livros) a empresa deverá realizar os eventos acima descritos. 

7.6- Os serviços prestados on-line deverão contemplar: 

a) curso de formação continuada, composta por vídeo aulas com conteúdos 

ministrados por profissionais qualificados e com grande experiência em sala de aula, composta 

de atividades de estudo e reflexão, com ferramentas de participação e interação, conteúdos 

estes para auxiliarem os professores no planejamento e execução em sala de aula. 

b) os gestores deverão ter acesso a um Portal via internet, que disponibilizará o curso 

de formação continuada, para que os professores tenham livre acesso de hora, seja este em 

computador, notebook ou smartphone, podendo assistir e realizar as atividades propostas. 

c) ao final da formação, o Portal deverá apontar a participação do professor, emitindo 

certificado de conclusão para os professores e gestores. 

7.7- Os serviços de assessoria deverão ser prestados pelos próprios autores do sistema ou 

por profissionais contratados pela empresa, com qualificação e experiência, para ministrarem 

os trabalhos e promoverem os atendimentos pedagógicos. 

 

8- DO PORTAL  

8.1- Disponibilização de Portal, com acesso via internet, que permita a personalização do 

Departamento de Educação, na utilização de ferramentas de administração, informação e 

agenda. Deve ser de acesso rápido, fácil manuseio e pesquisa, localização das ferramentas e 

conteúdos que se deseja executar. 

8.2- O Portal deverá oferecer ferramentas pedagógicas de multi-gerenciamento, 

tecnológicas e comunicativas, respondendo plenamente as exigências de informação, 

capacitação e comunicação entre a Secretaria de Educação, escolas e seus professores em 

ambiente totalmente seguro. 

8.3- Ainda no Portal, deverá oferecer ferramenta que possibilite a integração entre aluno 

e professor, tornando possível a execução das aulas on-line. 

8.4- Acesso a videoaulas, que contenham os conteúdos dos materiais assim como, 

informações relevantes que venham a complementar e enriquecer os materiais didáticos 

impressos.   

8.5- A gestão da Secretaria de Educação, poderá ser realizada por umas das ferramentas 

disponíveis, organizando o gerenciamento e administração das escolas, alunos, professores e 

responsáveis. De posse de senha que lhe permita total acesso ao Portal, a Secretaria fará o 

cadastro das escolas, da equipe gestora, do corpo docente, dos alunos, dos responsáveis, das 

turmas, boletim escolar, salas, grades de horários, aulas, faltas, diário de classe, comunicados e 

ocorrências. 

8.6- Os gestores cadastrados terão senha individual de acesso ao Portal, onde poderão 

utilizar dados, informativos, realizar pesquisas, consultas, divulgar trabalhos, projetos e 

comunicação com outros profissionais da educação, assim como colocar demais informações 

que acharem necessário. 

 



9- DAS AVALIAÇÕES 

9.1- Disponibilização no Portal, de ferramenta tecnológica educacional, composta de um 

banco de questões, para avaliação, acompanhamento e informação, através dos indicadores, 

sobre a qualidade da rede de ensino pública, devendo ser utilizada via web e atualizada 

automaticamente. As informações devem ser retornadas por meio de gráficos, de 

acompanhamento e comparativos de dados mensurados, mostrando de forma clara e precisa as 

potencialidades e fragilidades, tendo como foco as informações capazes de fomentar relações 

significativas entre as unidades escolares e a Secretaria de Educação, diagnosticando assim os 

pontos a serem reforçados. 

9.2- As avaliações aplicadas periodicamente de forma optativa pela escola, deverão 

proporcionar um acompanhamento mais próximo do aprendizado e a possibilidade de se 

efetuar ajustes e correções dentro do próprio ano letivo, em relação ao planejamento 

pedagógico e ao desempenho individual dos alunos. 

9.3- No portal deverá estar disponível para acesso, um banco de questões, por meio de 

uma ferramenta que permita a criação de provas e avaliações em formatos editáveis (com e 

sem gabarito), por meio da seleção das questões pelos dos professores, avaliações estas 

diagnósticas bimestrais, do 1º ano, para que através dos resultados, os professores possam 

identificar a necessidade de intervenções no conteúdo que apresentar fragilidade.  

9.4- Objetiva, ainda, que estas avaliações produzam informações quantitativas e 

qualitativas aos responsáveis pela aplicação do sistema de ensino (material didático) às escolas 

do Município, à Secretaria de Educação e Prefeitura de Santa Salete, contribuindo assim, nos 

processos de reflexão e de tomada de decisões. 

9.5- As avaliações devem englobar conteúdos e serem compostas por questões de Língua 

Portuguesa e Matemática, Áreas do Conhecimento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

nos mesmos moldes das avaliações externas, relacionando a cada item o descritor e habilidades 

referenciadas. 

9.6- O(s) professor(es) com acesso ao Portal, deverá ter duas opções para aplicação da 

prova(s): impressa e on-line. Poderá realizar a seleção das questões disponibilizadas, montando 

a prova on-line e salvando-a no próprio portal, ou impressão da(s) prova(s), ambas para 

aplicação em data oportuna. Após aplicação, o professor faz a correção e os resultados faram 

parte de um gráfico que o portal deverá disponibilizar. A empresa contratada dará uma 

devolutiva sobre o resultado(s), auxiliando os professores nas dificuldades apresentadas pelos 

alunos. 

 

10- SUPORTE 

10.1- A empresa contratada deverá oferecer durante a vigência do contrato, canais de 

atendimento permanente, para assessorar o corpo administrativo e docente da Secretaria 

Municipal de Educação e escolas, possibilitando a troca de informações, mensagens e pedidos 

entre professores, coordenadores e diretores; 

 

11- AMOSTRAS DO OBJETO 



11.1- As empresas participantes deverão apresentar amostras completas do sistema 

pedagógico de ensino, junto de uma descrição técnica dos conteúdos e especificações do 

mesmo, além da assessoria pedagógica e do Portal. 

11.2- O material apresentado pela empresa vencedora, será analisado e avaliado pela 

Comissão Técnico Pedagógica do Município (Portaria n. xx/2021) devendo este material estar 

de acordo com  o Termo de Referência.  

11.2.1- Da avaliação será emitido laudo com descrição dos elementos de aprovação 

dos produtos apresentados, ou desaprovação dos materiais, desclassificando o vencedor.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – MODELO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

   

 

 

 A ___________________ (nome da empresa licitante)_______, por seu representante 

legal (doc. Anexo), CNPJ _________ , com sede na Rua ________________, cidade de 

______________, credencia com seu representante o Sr. ____________(nome  e qualificação) 

_______, nos termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de 

direito que cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos na clausula sexta do 

edital em epígrafe.  

 

 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me.  

 

  

 

Local, Data ___________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do licitante e representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

 A ___________________ (nome da empresa licitante), por seu representante legal, 

CNPJ _________ , com sede na Rua ________________, cidade de ______________, 

DECLARA  para fins de  participação  no certame em epígrafe, sob as penas da lei, que 

inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada 

inidônea e não esta impedida ou suspensa  de contratar com o Poder Público de qualquer 

esfera, e se compromete a comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes.    

 

     

 

 

Local, Data ___________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do licitante e representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

 

 

A Empresa _______________________, inscrita no CNPJ n° 

_____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) 

_______________________, portador (a) da Carteira de Identidade n° _________________ 

expedida pela ____/__ e de CPF n° _________________ DECLARA, para fins do disposto no 

item 05 do Edital do Pregão Presencial n°. ......./2021 sob as sanções administrativas cabíveis e 

sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

 

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 

123/12006. 

 

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 

4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

 

Local, Data ___________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Nome do licitante e representante legal 

 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição 

jurídica da empresa licitante. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V - TERMO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

 

 OUTORGANTE: ________________________, (pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº _______________) ou (pessoa física, produtor rural, inscrito no CPF 

sob o nº ___________________), com sede na ____________________, nº ____, bairro 

________________, na cidade de ______________, Estado de ______________, neste ato 

representado (a) pelo (a) (sócio/diretor/procurador), Sr. (a) __________________, 

nacionalidade ____________, profissão ______________, portador (a) do RG nº 

________________ e do CPF nº ________________, residente e domiciliado a Rua 

_______________, na cidade de ______________, Estado de ______________. 

 OUTORGADO: Sr. (a) __________________, nacionalidade ____________, estado 

civil ____________, profissão ______________, portador (a) do RG nº ________________ e 

do CPF nº ________________, residente e domiciliado a Rua _______________, na cidade de 

______________, Estado de ______________. 

 PODERES: aos quais confere amplos poderes para representá – lo no procedimento 

licitatório, especificamente na modalidade Pregão Presencial nº ___/2021, da Prefeitura 

Municipal de Santa Salete, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e 

demais negociações, assinar atas e declarações, vistar documentos, receber notificações, 

interpor recurso, manifestar – se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos 

inerentes ao referido certame.  

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 



ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 A ________________________ (nome da empresa licitante), pessoa jurídica 

de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ Nº __________________________, com 

sede a _______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

_______________, CEP: ______________,telefone _______________, neste ato representado 

por seu procurador, o Senhor __________,        RG: _______________________ e CPF: 

________________________, em atendimento as disposições do Edital Pregão Presencial nº. 

........./2021, DECLARA para fins no disposto do Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal 

8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, que a proponente não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e ainda, não emprega menor de 16 (dezesseis) 

anos. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS 

DE HABILITAÇÃO 

 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO CREDENCIAMENTO – FORA DO 

ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

A empresa ___________________________ (nome da empresa licitante), com sede na 

____________________________, CNPJ Nº_________________________,  telefone 

(______________ ) e-mail______@____________________,  em atendimento às disposições 

do Edital de Pregão Presencial nº 0xx/2021, DECLARA  expressamente que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no referido Edital, em atendimento ao Inciso 

VII do artigo 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 

 

 

Local, Data, ____________. 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome do licitante e representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0xx/2021 

PROCESSO Nº. 0xx/2021 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, ENGLOBANDO FORMAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA 

SALETE/SP. 

 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Salete. 

Rua Barão do Rio Branco, 600 - Centro. 

CEP: 15.768-000 – Santa Salete (SP) 

CNPJ: 01.611.211/0001/23 

 

 

CONTRATADA:  __________________________________ 

 

    

 

Os signatários deste instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de 

Santa Salete/SP, inscrita no CNPJ: 01.611.211/0001/23, localizada à Rua Barão do Rio Branco, 

600 - Centro, nesta cidade, neste ato representada pelo Senhor JEDER FABIANO 

SANTIAGO SOUZA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado também nesta cidade, 

designada simplesmente de CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

..............................................., inscrição estadual nº ............................... e CNPJ nº. 

................................., sediada à .................................................., nº ............, na cidade 

de.................................., neste ato representada por ............, portador do RG. n° ........ e do 

CPF/MF. n° ............., maior, domiciliado e residente na cidade de ........, estado de ..............., 

designada de CONTRATADA, que tem justo e combinado que mutuamente aceitam e 

outorgam, a saber: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto da presente licitação, a Contratação de Empresa para a Prestação 

de Serviços de Assessoria Pedagógica, Englobando Formação e Fornecimento de 

Material Didático a ser utilizado por Alunos e Professores da Rede Municipal de Ensino 

do Município de Santa Salete/SP. 

 
ITEM QTD. UNID. DESCRIÇÃO MARCA VLR. UNIT. VLR. TOTAL 

       

       

       

VALOR TOTAL................................................................................................................. R$ 

 



1.2. O Valor Total do presente contrato será de R$ ___._____,____ 

(_____________________). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da prestação dos serviços e 

entrega dos materiais, mediante emissão de nota fiscal, empenhada na contabilidade da 

Prefeitura de Santa Salete/SP. 

2.2. O pagamento será efetuado em até 2 (duas) vezes, na proporção de 50% (cinquenta 

por cento) cada em relação ao valor total, iniciando a partir da confirmação da entrega 

dos materiais e a emissão da nota fiscal, empenhada na contabilidade da Prefeitura de Santa 

Salete/SP, após a requisição e fiscalização da responsável Sra. Tatiane de Freitas Bortolozo. 

2.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada para 

substituição. 

2.4. O pagamento será feito mediante cheque nominal ou crédito em conta corrente em nome 

da Contratada. 

2.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 

mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as 

medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município. 

2.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO E GESTÃO DO CONTRATO: 

3.1. O prazo de vigência do contrato, inicialmente será de 12 (doze), meses, a contar da 

assinatura deste até ____ de _____________ de 20202. 

3.2. A gestão contratual compete a Secretária Municipal de Educação. 

CLÁUSULA QUARTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: 

4.1. Os recursos destinados ao cumprimento dos encargos decorrentes da presente contratação 

correrão por conta da dotação orçamentária: 

FICHA: 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO: 

A rescisão contratual pode ser operada: 

5.1. Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos incisos I à 

XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

5.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte interessada em rescindir 

o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

5.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram 

quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as consequências previstas no 

art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

6.1. A legislação aplicável à execução deste contrato e especialmente aos casos omissos, em 

detrimento de qualquer outra, é a Lei nº 8.666/93 e todas as suas alterações posteriores. 



CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Pregão n°...../2021, 

constituem obrigações da CONTRATADA: 

7.1 Fornecer os Produtos/ Prestar os Serviços, nas condições, no preço e no prazo estipulados 

na proposta, não podendo este ser superior ao limite estabelecido na Cláusula Segunda deste 

Contrato. 

7.2 Fazer a entrega dos Produtos/ Prestar os Serviços no endereço da Solicitação da Gerente da 

Pasta sem que implique acréscimo no preço constante da proposta. 

7.3 Substituir os produtos/ Prestar os Serviços que apresentem irregularidades, quando da 

conferência pela Secretaria, de que trata o subitem 12.3 do Edital, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias. 

7.3.1. Estando em mora a CONTRATADA, o prazo para substituição do o (s) Produto (s), de 

que trata o item 6.3, não interromperá a multa por atraso prevista no parágrafo segundo da 

Cláusula Décima Segunda. 

7.4. Os produtos deverão se adequar as seguintes disposições: 

a) Os produtos deverão ser entregues exatamente como foram solicitados (embalagem, 

quantidade, validade...); 

b) Os produtos deverão ter prazo de validade impresso nas embalagens; 

c) Os produtos deverão ser de boa qualidade, em perfeito estado de conservação e com prazo 

de validade de no mínimo 70 % (setenta) por cento do prazo máximo indicado na 

embalagem, a contar da data do seu recebimento definitivo; 

d) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem 

danificados durante as operações de transporte e descarga no local indicado da entrega; 

e) Não serão aceitos produtos que não atendam as especificações, caso ocorra, o que não 

estiver dentro da conformidade, será desprezada. 

7.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia anuência do 

Município. 

7.7. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n°...../2021, 

durante a execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

Sem prejuízo das demais disposições deste contrato e dos termos do Pregão n°...../2021, 

constituem obrigações do Município. 

8.1. Efetuar o pagamento no valor estipulado na Cláusula Segunda. 

8.2. Exigir o cumprimento rigoroso de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente 

contrato. 

8.3. Fiscalizar, através da Secretaria da Pasta, a execução do objeto contratual, não eximida a 

CONTRATADA da integral responsabilidade pela observância do objeto do presente contrato. 

8.4. Fornecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quando solicitada, informações 

formais à CONTRATADA, tendo em vista orientá-la sobre quaisquer dúvidas surgidas durante 

a execução do presente contrato. 

CLÁUSULA NONA – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA: 

9.1. O presente contrato não poderá ser cedido ou transferido a terceiros, total ou parcialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES ACESSÓRIAS: 

10.1. Além das disposições presentes neste instrumento contratual, fica dele fazendo parte 

integrante, a Proposta apresentada pela CONTRATADA. 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE DO CONTRATO: 

11.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (Vinte e Cinco por Cento) de acordo com 

o que preceitua o art. 65, parágrafo 1º da Lei Federal nº. 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

A rescisão contratual pode ser operada: 

12.1. Por ato unilateral e formal do Município, conforme os casos enumerados nos incisos I à 

XII e XVII à XVIII do art. 78 da Lei n° 8.666/93. 

12.2. Por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, devendo a parte interessada em rescindir 

o presente contrato, manifestar seu interesse por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

12.3. A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades previstas na cláusula seguinte, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram 

quaisquer motivos enumerados no art. 78, e acarretará também as consequências previstas no 

art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES: 

O descumprimento das condições estabelecidas neste instrumento sujeitará a CONTRATADA 

às penalidades previstas na Lei n. 10.520/2002 e legislação complementar. 

13.1. A CONTRATADA, em conformidade com o Art. 7° da Lei n° 10.520/2002, ficará 

impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, ou nos 

sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do Art. 4º da referida 

Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e nas 

demais cominações legais, assegurado  o direito à prévia e ampla defesa, se: 

Recusar-se, injustificadamente, a celebrar este Contrato, se convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

a) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento na execução do objeto deste Contrato; 

c) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 

d) Falhar ou fraudar na execução do objeto deste Contrato; 

e) Comportar-se de modo inidôneo; 

f) Cometer fraude fiscal. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pelo descumprimento de normas 

de legislação pertinentes à execução do objeto contratual, o MUNICIPIO poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666 de 

21/06/93, sendo que em caso de multa, esta corresponderá a 10 % (dez por cento) do valor 

contratado. 

13.3. As eventuais multas aplicadas não eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis 

danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a rescisão do 

contrato. 

13.4. Pela rescisão do contrato pela CONTRATADA, sem justo motivo, será aplicada a esta 

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado. 

13.5. A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da sua 

notificação, para recorrer das penas aplicadas nesta Cláusula. Decorrido este prazo, a 

penalidade passa a ser considerada como aceita na forma como foi apresentada. 



13.6. Os valores apurados a título de multa serão retidos quando da realização do pagamento à 

CONTRATADA. Se estes forem insuficientes, poderão ser cobrados administrativa ou 

judicialmente após a notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO CONTRATUAL: 

14.1. As partes elegem o Foro desta Comarca de Urânia, Estado de São Paulo, para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 

 

E assim, por estarem certas e ajustadas, as partes assinam este TERMO DE CONTRATO, em 

03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Salete/SP, ____ de _________ de 2021. 

 

 

 

__________________________            __________________________ 

   Prefeito Municipal                                                         Empresa Contratada 

                                    

TESTEMUNHAS: 

 

 

1.                                                                               2.  

 


