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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2014 
 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA interessados 
em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2014, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 
objetivando a contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de 
material pedagógico para os alunos da Educação Infantil (Maternal I e II, Pré I e 
Pré II), e do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º anos) e Anos Finais (6º 
ao 9º anos), professores e equipe de apoio dos segmentos acima mencionados, 
com assessoramento técnico-pedagógico e suporte pedagógico para Professores e 
Equipe de Apoio da Secretaria de Educação, conforme especificações técnicas, 
constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, e VI que passam a fazer parte integrante 
do presente edital, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 
21/06/1993 com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie. 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES DO  OBJETO 

 
OBJETO 

 
Contratação de sistema pedagógico de ensino com fornecimento de material pedagógico 
para os alunos da Educação Infantil (Maternal I e II, Pré I e Pré II), e do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º anos) e Anos Finais (6º ao 9º anos), professores e 
equipe de apoio dos segmentos acima mencionados, com assessoramento técnico-
pedagógico e suporte pedagógico para Professores e Equipe de Apoio da Secretaria de 
Educação, conforme especificações técnicas, constantes dos Anexos I, II, III, IV, V, e VI que 
passam a fazer parte integrante do presente edital. 
 
O sistema pedagógico a ser aplicado no município deverá ser o mesmo, inclusive no 
tocante ao fornecimento de material, daquele praticado pela contratada na rede privada de 
ensino. 
 
Quantidade estimada de alunos e professores para o ano letivo de 2014: 
 

Coleção Quantidade de 
alunos 

Quantidade de 
Professores 

Educação Infantil – Maternal I (02 anos) 15 

11 
Educação Infantil – Maternal II (03 anos) 26 
Educação lnfantil – Pré I (04 anos) 76 
Educação Infantil – Pré II (05 anos) 64 
Ensino Fundamental I – (1º ano) 80 

21 Ensino Fundamental I – (2º ano) 89 
Ensino Fundamental I – (3º ano) 88 
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Ensino Fundamental I – (4º ano) 91 
Ensino Fundamental I – (5º ano) 63 
Ensino Fundamental II – (6º ano) 112 

21 
Ensino Fundamental II – (7º ano) 103 
Ensino Fundamental II – (8º ano) 90 
Ensino Fundamental II – (9º ano) 88 
TOTAL 985 53 

 
 
DOS MATERIAIS DIDÁTICOS EDUCAÇÃO INFANTIL DO ALUNO 
 
O material didático da Educação Infantil deverá contemplar uma proposta que implique 
uma ação pedagógica que se desenvolva por meio da harmonia entre os interesses infantis 
e a intervenção do trabalho do professor, por meio das seguintes características: 
 
Apresentar formato blocado, com tamanho A3 e A4 destacáveis, integrado nas quatro 
áreas do conhecimento. 
Incentivar as crianças ao gosto pelas descobertas e a valorização de suas experiências 
individuais e coletivas. 
Propor jogos e brincadeiras que estimulem os atos de pensar, cooperar, trocar, respeitar e 
também o interesse da criança. 
Apresentar proposta curricular de acordo com as atuais tendências educacionais e com os 
princípios de uma postura crítica, participativa e dialógica; 
Apresentar programação visual moderna e atraente, que encanta, diverte e educa, além de 
promover a motivação e o interesse da criança com o material. 
Disponibilizar propostas de atividades gráficas organizadas em quatro grandes áreas do 
conhecimento para facilitar o entendimento didático: Linguagem, Matemática, Descobertas 
Sócio científicas e Condutas Psicomotoras. 
Apresentar-se suficientemente acabado, para ser compreensível, e inacabado, para 
estimular a criatividade e a ação sobre ele. 
Deverá explorar diversos materiais de circulação social (rótulos, regras de jogos, 
propagandas), bem como a produção de textos a partir do estilo de diferentes gêneros, tais 
como: convites, receitas, listas, bilhetes, regras de jogos, entrevistas. 
Apresentar material de arte específico para essa faixa etária, que promova o 
desenvolvimento cultural e estético dos alunos, por meio de práticas de produção e 
apreciação artísticas, fundamentais a sua formação e seu desempenho social. 
Trabalhar a linguagem em todos os níveis, de forma discursiva, estimulando a oralidade, 
leitura e escrita, fazendo uso de diferentes tipos de textos. 
Trabalhar a matemática por meio de conceitos a partir de situações concretas, 
proporcionando à criança uma participação mental ativa e autônoma, com vistas ao 
desenvolvimento do pensamento matemático. 
Trabalhar a área de Descobertas Sócio científicas de forma a ser explorados os conteúdos 
de história, geografia e ciências físicas e biológicas, desenvolvendo na criança os primeiros 
conceitos científicos vinculados à consciência ecológica, fazendo-a perceber a 
interdependência de todos os elementos naturais e culturais do mundo em que vive. 
Trabalhar a área de Condutas Psicomotoras de forma a destinar-se ao refinamento das 
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habilidades sensoriomotoras. As atividades sugeridas devem permitir que a criança use 
experiências passadas para lidar com situações do presente e do futuro, criando filosofias 
originais para explicar o que observa ou realiza. 
  
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ALUNO 
 
Maternal I - Para alunos de 2 anos – Material englobando todas as áreas por meio de 
atividades significativas para as crianças; atividades relacionadas ao eixo da identidade e 
autonomia; Datas Comemorativas; e demais atividades incluindo conhecimentos, atitudes 
e valores capazes de integrar escola e comunidade. 
 
Maternal II – Para alunos de 3 anos – Material englobando atividades de orientação espaço 
temporal; atividade de linguagem oral receptiva e produtiva; atividades de estrutura 
topológica; conceitos básicos de estrutura de ordem, classe e número; atividades de 
história e geografia, físico e biológico (Ciências); atividades de autocuidado; atividades de 
explorações em relação ao meio ambiente; atividades com conteúdo científicos que 
despertem curiosidade; Datas Comemorativas; e demais atividades com datas 
significativas enfatizando importantes temas como saúde, higiene, alimentação, hábitos 
saudáveis e atividade física. 
 
Pré I – Para alunos de 4 anos – Material englobando atividades oculomanuais de corte e 
recortes; atividades práticas com situações-problema; atividades de orientação espaço-
temporal, conceitos básicos, coordenação motora e atividades oculomanuais; atividades de 
linguagem oral receptiva e produtiva; atividades de estrutura topológica, conceitos básicos 
de estrutura de ordem, classe e número, mediante situações-problema; atividades de 
estudo do meio social (História e Geografia), Físico e Biológico (Ciências); atividades de 
autocuidado e explorações em relação ao meio ambiente; Datas Comemorativas; e demais 
atividades com as datas significativas enfatizando importantes temas como saúde, higiene, 
alimentação, hábitos saudáveis e atividade física. 
 
Pré II – Para alunos de 5 anos – Material englobando atividades lúdicas com as letras do 
alfabeto e a ordem alfabética; Linguagem oral receptiva e produtiva; atividades de escrita 
e leitura, compreensão e produção textual; gêneros textuais e unidades fonológicas; 
atividades de estrutura topológica, conceitos básico de estrutura de ordem, classe, 
conceitos de quantidade; escrita numérica e resolução de situações problemas e raciocínio 
lógico; e perspectiva, condutas psicomotoras, sequencia lógica, percepção visual, 
coordenação motora e fina; atividades de estudo do meio social e forma integrada 
enfocando valores construídos na cultura.  
 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROFESSOR 
 
Livros no mesmo formato do material do aluno, contendo pressupostos teóricos, objetivos 
por área de conhecimento, objetivos e encaminhamentos das atividades propostas, página 
a página. 
 
Livro de Fundamentação Teórica, contendo os referenciais da proposta pedagógica, 
concepção pedagógica das áreas de conhecimento e quadro de conteúdos que serão 
trabalhados. 
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Material com orientações, sugestões e ideias de atividades divertidas para o professor por 
em prática nas aulas de Educação Física. 
 
MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 9º ANO DO ALUNO 
 
• Em volumes bimestrais, as aulas deverão ser interdisciplinares, elaboradas na 
conformidade com o que dispõe a LDB - Lei de Diretrizes e Base e os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, e deverão conter contextualização, interdisciplinaridades, temas 
transversais. 
 
• Os conteúdos conceituais devem estar de acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Fundamental. 
 
• Alfabetização através de textos, de modo que o aluno possa construir o seu 
conhecimento sobre o sistema alfabético. 
 
• As atividades de escrita deverão potencializar o desenvolvimento da linguagem 
possibilitando aos alunos a resolução de problemas da vida cotidiana, tendo acesso aos 
bens culturais e alcançando a participação plena no mundo letrado. 
 
• As atividades deverão apresentar uma dinâmica de ensino que favorece o 
descobrimento das potencialidades do trabalho individual e do trabalho coletivo. 
 
• Possuir atividades de corte e recorte com dificuldades gradativas. 
 
• O material deverá possuir sumário ilustrado para facilitar a localização rápida das 
disciplinas. 
 
• O material deverá possuir página de abertura no início de cada nova unidade, com 
finalidade de resgatar o conhecimento prévio dos alunos, com objetivos de atraí-los e 
motivá-los para o estudo do capítulo. 
 
• O material deverá possuir exercícios de diferentes níveis de dificuldades, básico, 
iniciante, intermediário e avançado. 
 
• O material deverá possuir sugestões de pesquisas, inclusive campo, expressão oral, 
entrevistas, passeios, visitas, construção de maquetes e painéis, debates, reflexões, jogos 
e ações junto a comunidade. 
 
• O material deverá apresentar sugestões de filmes, livros e sites. 
 
• A proposta pedagógica do material deverá buscar o trabalho em grupo. 
 
• Os exercícios e atividades deverão facilitar a aprendizagem e auxiliam o professor 
no desenvolvimento da aula. 
 
• O material do ensino fundamental 1º ao 5º ano deverá possuir foco no letramento e 
na interdisciplinaridade. 
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• O material deverá incentivar a pratica a autonomia e a busca de soluções. 
 
• O material do ensino fundamental 6º ao 9º ano deverá priorizar atividades de 
leitura e produção de múltiplas linguagens nas diversas disciplinas. 
 
• O material do aluno do fundamental 1º ao 5º ano apresentado deverá estar de 
acordo com o formato solicitado no edital. 
 
• O material do aluno do fundamental 6º ao 9º ano apresentado deverá estar de 
acordo com o formato solicitado no edital. 
 
• O material deverá apresentar trabalho com projetos, recurso indispensável para 
construção do conhecimento. 
 
• O material deverá apresentar visual atraente, e as informações, organizadas em 
blocos articulados, permitindo sequencias associativas e lógicas. 
 
• O material deverá possuir critérios de uma educação inclusiva (conforme 
documentos do MEC). 
 
• O material didático deverá apresentar propostas de sequencias didáticas para o 
ensino dos mais diferentes conteúdos, possibilitando trabalho interdisciplinar, superando a 
visão fragmentada do conhecimento. 
 
• A metodologia presente no material deverá possibilitar espaço para estudos, troca 
de ideias e experiências, apresentação de contribuições pessoais e articulação com as 
experiências reais dos estudantes, conforme a faixa etária. 
 
• O material deverá priorizar atividades de leitura e produção de múltiplas linguagens 
nas diversas disciplinas, concretizando a aprendizagem como um ato de interação entre 
autor, professor e aluno. 
 
• O material deverá permitir um trabalho com os temas transversais e valores. 
 
• O material didático deverá ser apresentado como suporte tecnológico composto por 
extensa diversidade de gêneros textuais distribuídos pelas diversas disciplinas, o que 
favorece o letramento de alunos e professores. 
 
• A proposta de trabalho do material deverá incluir sugestão de pesquisas 
bibliográficas, pesquisas de campo, atividades de expressão, entrevistas, passeios, visitas, 
construção de maquete e painéis, debates, reflexão, jogos, ações junto à comunidade e 
outras atividades que extrapolam o material gráfico, promovendo trabalhos dinâmicos e 
envolventes para desenvolvimento individual ou em equipe. 
 
• O material deverá possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades que 
propicia a aquisição de conhecimentos relevantes, privilegiando os valores necessários à 
formação dos cidadãos. 
 
• Deverá haver coerência do material oferecido com o Projeto Político Pedagógico do 
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Município. 
 
• As ilustrações sugeridas deverão complementar e estar de acordo com o que é 
abordado no texto, possibilitando a interatividade. 
 
MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 9º ANO DO PROFESSOR  
 
• O material do professor apresentado deverá estar de acordo com o formato 
solicitado no edital. 
 
• O livro do professor do Ensino Fundamental deverá possuir orientações e 
encaminhamentos dos conteúdos trabalhados em cada página do material. 
 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º 
ANO DO ALUNO 
 
Livro Didático ou similar, do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, englobando as 
disciplinas de Português, Geografia e História, em volumes bimestrais, em material 
resistente e espiralado. 
 
Livro Didático ou similar, do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, englobando as 
disciplinas de Matemática e Ciências, em volumes bimestrais em material resistente e 
espiralado. 
 
Livro Didático ou similar, de Língua Inglesa do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em 
volumes bimestrais, em material resistente, formato brochura. 
 
Livro Didático ou similar, de Arte do1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, em volumes 
bimestrais, em material resistente, formato brochura. 
Avaliação Diagnostica formato brochura (1º ao 5º ano).  
 
Simulado para Avaliação Estadual (3º e 5º ano). 
 
Livro com itens nos moldes da Prova Brasil (5º ano), formato espiral. 
 
Simulado para Avaliação Nacional – Prova Brasil (5º ano), formato brochura. 
 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 1º AO 5º 
ANO DO PROFESSOR 
 
Livros no mesmo formato do material do aluno, contendo gabaritos, sugestões de 
respostas, sugestão de condução do trabalho em sala de aula, sugestão de outras 
atividades, projetos integrados e trabalhos interdisciplinares. O material também deverá 
possuir espaço para o professor anotar comentários, reflexões, memória, cotidiano de sala 
de aula, indicação de livros, sites, CD´s, teses, revistas com vistas ao aprofundamento 
teórico, além de espaço de interação entre autores e professores. 
Material com orientações, sugestões e idéias de atividades divertidas para o professor por 
em prática nas aulas de Educação Física. 
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Guia de aplicação para Avaliação Diagnostica, formato brochura (1º ao 5º ano).  
 
Guia para correção da Avaliação Diagnostica, formato brochura (1º ao 5º ano).  
 
Guia para correção do Simulado para Avaliação Estadual (3º ano). 
 
Livro com itens nos moldes da Prova Brasil (5º ano), formato espiral. 
 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º 
ANO DO ALUNO 
 
Livro Didático ou similar, do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, englobando as 
disciplinas de Português, Geografia, Matemática, História e Ciências, em volumes 
bimestrais, em material resistente e espiralado. 
 
Livro Didático ou similar, de Língua Inglesa do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em 
volumes bimestrais, em material resistente, formato brochura. 
 
Livro Didático ou similar, de Arte dos alunos do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental, em 
volumes bimestrais, em material resistente, em formato brochura. 
 
Livro com itens nos moldes da Prova Brasil (9º ano), formato espiral. 
 
Simulado para Avaliação da Prova Brasil (9º ano), formato brochura. 
 
Avaliação Diagnostica, formato brochura (6º ao 9º ano). 
 
Simulado para Avaliação Estadual (7º e 9º ano), formato brochura. 
 
COMPOSIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º AO 9º 
ANO DO PROFESSOR 
 
Livros no mesmo formato do material do aluno, contendo gabaritos, sugestões de 
respostas, sugestão de condução do trabalho em sala de aula, sugestão de outras 
atividades, projetos integrados, trabalhos interdisciplinares e avaliação diagnóstica. 
 
O material também deverá possuir espaço para o professor anotar comentários, reflexões, 
memória, cotidiano de sala de aula, indicação de livros, sites, CD´s, teses, revistas com 
vistas ao aprofundamento teórico, além de espaço de interação entre autores e 
professores. 
Guia de orientação para Avaliação Diagnostica (6º ao 9º ano), formato brochura.  
 
Livro com itens nos moldes da Prova Brasil (9º ano) 
 
DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
 
A assessoria pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional pelo sistema de ensino a ser 
contratado, deverá ser composta minimamente por: 
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Serviços de assessoria pedagógica quanto ao uso adequado do material pedagógico 
integrante do programa educacional a ser aplicado no município, compreendendo a 
implantação do Sistema de Ensino no Município, em data a ser determinada pela Secretaria 
Municipal de Educação, incluindo-se cursos, oficinas pedagógicas para instrumentalizar o 
professor nas práticas de sala de aula e assessoramento técnico-pedagógico, 
especificamente: 
- Realização de implantação do material pedagógico integrante do programa educacional 
aos docentes da rede municipal de ensino, efetuada pelos assessores pedagógicos.  
- Visitas bimestrais para acompanhamento e planejamento do trabalho realizado. 
- Encontros e palestras para diretores, coordenadores e professores, os quais deverão 
contar com a presença de educadores para ministrarem palestra sobre temas educacionais 
da atualidade. 
 
Suporte pedagógico permanente à escola, ao professor e à Secretaria de Educação:  
- A empresa contratada deverá dispor de um consultor pedagógico permanente em nosso 
Município, com grau de especialização na área de alfabetização, para o atendimento 
exclusivo e ações de diversas naturezas visando promover resultados consistentes no 
processo ensino-aprendizagem. 
- Central de Atendimento permanente para assessorar o corpo administrativo e docente da 
secretaria municipal de educação. As dúvidas deverão ser encaminhadas para a central de 
atendimento da contratada utilizando-se dos variados meios de comunicação (telefone, e-
mail e vídeo conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
 
DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES 

 
A formação continuada para professores e gestores, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá contemplar as características abaixo: 
 
Formação continuada para professores e gestores, modalidade presencial, oferecida por 
meio de palestras, oficinas e cursos sobre temas relacionados às necessidades específicas 
das escolas.  

 
Formação continuada para professores e gestores, modalidade a distância, com carga 
horária mínima de 180 horas, abordando conteúdos relacionados aos diferentes segmentos 
de ensino. 
 
Formação continuada a distância disponível via internet em ambiente virtual específico 
para o programa, com ferramentas de interação e comunicação entre os participantes. 
 
Formação continuada para que professores e gestores possam dar continuidade aos 
estudos aplicados à educação, com apoio de profissionais que fornecerão sugestões de 
aplicação dos conteúdos estudados e devolutivas sobre os trabalhos realizados durante o 
curso.  
 
Formação Continuada deverá oferecer certificado de conclusão do curso a distância ou 
presencial com total de horas frequentadas, para cada profissional;  
 
DAS AÇÕES DE APOIO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
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As ações de apoio relacionadas à educação inclusiva, a serem oferecidas sem custo 
adicional pelo sistema de ensino a ser contratado, deverão estar relacionadas à: 

 

Cursos de formação continuada, presenciais e/ou a distância, sobre tópicos de educação 
inclusiva. 

Serviço de atendimento a escolas, presencial e/ou a distância, sobre diretrizes pedagógicas 
ligadas à educação inclusiva.  

DO PORTAL EDUCACIONAL COM CONTEÚDOS DIGITAIS 

Disponibilização de acesso a portal de educação, com distribuição de senhas individuais, 
para os alunos, professores e equipe gestora do Município. 

Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores e professores. 

Conteúdo extra e digital para complementar a coleção impressa, favorecendo a realização 
de pesquisas. 

Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas nos três segmentos de ensino. 

Recursos para avaliação escolar, ou seja, série de avaliações para todos os anos e banco 
de itens (nos moldes da Prova Brasil), com possibilidade de gerar relatórios e tabelas com 
informações de desempenho dos alunos. Esses recursos constituem-se como um 
importante apoio à equipe gestora e ao corpo docente, que poderão organizar as ações 
pedagógicas a partir dos resultados emitidos pelo programa do site. 

 
O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 20/03/2014 a partir 

das 09:30 horas. A partir das 09:30 horas o Pregoeiro estará recebendo os 
Envelopes nº 1 (Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. LOCAL: Divisão de 
Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 117 - Centro, Tuiuti - SP. 

 
O Edital em inteiro teor e informações estarão à disposição dos 

interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na Prefeitura Municipal de Tuiuti, 
Divisão de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-
000, telefone (11) 4015-6212/4015-6214/4015-6216. 

 
OBS: NÃO SERÁ FORNECIDO EDITAL ATRAVÉS DE VIA POSTAL, FAX OU E-MAIL. 

 
PM de Tuiuti/SP, 07 de março de 2014. 

 
 
 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 
Pregoeira 

 
 


