
TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial 

1 – OBJETO

1.1 – Contratação de serviço a ser executado de forma continuada com fornecimento de material
didáticos –  pedagógicos,  apostilado/livro  para  atendimento  a  clientela  escolar  da rede pública
Municipal na Educação Infantil série/ano Pré I (4 anos) e Pré II ( 5 anos), nos termos estabelecidos
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais,  os Parâmetros Curriculares Nacionais,  a BNCC- Base
Nacional Comum Curricular (2019) e o Plano Municipal de Educação (2015 – 2025).

1.2 – Contratação de serviço a ser executado de forma continuada com fornecimento de material
didático – pedagógico, apostilado/livros de língua estrangeira Inglês para alunos de séries iniciais
do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano (primeiro ao quinto ano), contemplando meta 07 e 15 do
Plano Municipal de Educação (2015 e 2025).

2 – JUSTIFICATIVA 
2.1  –  A  Secretaria  Municipal  de  Educação  Cultura  e  Esportes,  objetiva  manter  e  ampliar
investimentos na educação. Sendo assim, pretende-se disponibilizar material didático /pedagógico
que tenha serviços incorporados de assessoria pedagógica; formação para professores e portal na
internet. Visando a garantia de condições aos profissionais da educação, em consonância com
princípios  da  gestão  da  valorização  dos  professores,  bem  como  oferecendo  aos  alunos  da
Educação  Infantil  conteúdos  e  atividades  significativas  para  aprendizagem  que  possibilite  o
desenvolvimento da autonomia, valorizando os saberes e as culturas tradicionais, favorecendo o
processo  por  meio  de  estratégias  centradas  no  educando,  contemplando as  escolas  da rede
pública  do  Município  de  Fraiburgo/SC,  com  apostilas/livros  didáticos  destinadas  a  educação
Infantil  para  anos Pré  I  e  Pré  II,  além de  ferramentas  auxiliares  para  a  equipe  educadora  e
familiares.
Em conformidade a Lei Federal nº 9.394/96, propõe que uma segunda língua seja oferecida, em
caráter optativo para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
e  estipula  que  a  escolha  das  línguas  seja  de  responsabilidade  escolar,  de  acordo  com  a
possibilidade  de  cada  instituição.  A  Secretaria  Municipal  de  Educação,  por  intermédio  da
Coordenação Pedagógica mantém no currículo escolar Língua Estrangeira - Inglesa para 1º,2º,3º,
4º e 5º ano das séries iniciais do Ensino fundamental e fará aquisição de livros com orientação de
uso do material, para alunos e professores do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental anos inicias,
visto que do 6º ao 9º ano, ensino fundamental  – anos finais o material  é disponibilizado pelo
governo Federal.

3 – QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES REFERENCIAS DE MERCADO

3.1 – Os quantitativos de material que serão parte integrante do serviço especificações e valores
(conforme pré - cotações anexas) seguem na tabela abaixo:

LOTE 1
CÓD ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO

46969 1 480 unid

 Instrumento  didático-pedagógico  livro/apostila   e  agenda
para  alunos  do  Pré  I  (4  anos),,  material  para  os  pais,  na
mesma proporção quantitativa ao do aluno, Material para no
mínimo  50  (  cinquenta)  professores,  seguindo  os  mesmos
moldes do material do aluno, sendo para o ano letivo  .Todo
material deverá ser ilustrado em 4x1 cores .

46970 2 530 unid

Instrumento  didático-pedagógico  e  livro/apostila  e  agenda
para  alunos  do  Pré  II  (5  anos),  material  para  os  pais  na
mesma proporção quantitativa ao do aluno . Material para no
mínimo  50  (  cinquenta)  professores,  seguindo  os  mesmos
moldes  do  material  do  aluno,  sendo  para  o  ano  letivo  .O
material deverá ser ilustrado em 4x1 cores.



LOTE 2
CÓD ITEM QTDE UNID DESCRIÇÃO

46971 3 500 unid

Instrumento  didático  pedagógico   livro/apostila  de  língua
estrangeira  Inglês  para  aluno  1º  (primeiro)  ano,  séries
iniciais do ensino fundamental com medidas aproximadas de
27 cm x 20cm com espiral, acompanhado com CD contendo
músicas/atividades contidas  no  livro.  Livro/apostila  para  no
mínimo 15 ( quinze) professores com orientações de uso e
aplicação para desenvolver trabalhos, seguindo os mesmos
moldes do material do aluno. O material deverá ser ilustrado
em 4 x 1 cores

46972 4 500 unid

Instrumento  didático-pedagógico  livro/apostila  de  língua
estrangeira Inglês para aluno do 2º  ( segundo)  ano, séries
iniciais do ensino fundamental com medidas aproximadas de
27 cm x 20 cm com espiral, acompanhado com CD contendo
músicas/atividades contidas  no  livro.  Livro/apostila  para  no
mínimo 15 (  quinze) professor  com orientações de uso  e
aplicação para desenvolver trabalhos, seguindo os mesmos
moldes do material do aluno. O material deverá ser ilustrado
em 4 x 1 cores

46973 5 500 unid

Instrumento  didático-pedagógico  livro/apostila  de  língua
estrangeira  Inglês  para  aluno  3º  (  terceiro)  ano,  séries
iniciais do ensino fundamental com medidas aproximadas de
27 cm x 20cm com espiral, acompanhado com CD contendo
músicas/atividades contidas  no  livro.  Livro/apostila  para  no
mínimo 15 (  quinze) professor  com orientações de uso  e
aplicação para desenvolver trabalhos, seguindo os mesmos
moldes do material do aluno. O material deverá ser ilustrado
em 4 x 1 cores

46974 6 500 unid

Instrumento  didático-pedagógico  livro/apostila  de  língua
estrangeira Inglês para aluno 4º ( quarto) ano, séries iniciais
do ensino fundamental com medidas aproximadas de 27 cm x
20cm com espiral, acompanhado com CD contendo músicas/
atividades contidas no livro. Livro/apostila para no mínimo 15
( quinze) professores  com orientações de uso e aplicação
para desenvolver trabalhos, seguindo os mesmos moldes do
material do aluno. O material deverá ser ilustrado em 4 x 1
cores

46975 7 500 unid

Instrumento  didático-pedagógico  livro/apostila  de  língua
estrangeira Inglês para aluno 5º ( quinto) ano, séries iniciais
do ensino fundamental com medidas aproximadas de 27 cm x
20  cm  com  espiral,  acompanhado  com  CD  contendo
músicas /atividades contidas no livro. Livro/apostila para no
mínimo 15 ( quinze) professores com orientações de uso e
aplicação para desenvolver trabalhos, seguindo os mesmos
moldes do material do aluno. O material deverá ser ilustrado
em 4 x 1 cores

4. DAS AMOSTRAS

4.1 –  A amostra  física de  todos os itens, conforme composição no descritivo  do material
ofertado pela proponente vencedora, deverá ser enviado para Secretaria Municipal de Educação
localizada na Av.Arnoldo Frey, 179-Centro Fraiburgo/SC, no prazo de 5 dias úteis a contar da data
da lavratura da ata. O material dos ítens 1 e 2 do lote 1, ( Educação Infantil) será analisado pela
Coordenação Pedagógica  da  Educação  Infantil  e  o  material  dos  itens  3,4,5,6  e  7  do  lote  2,
( Inglês )será analisado pela Coordenação Pedagógica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
da Secretaria Municipal de Educação, sendo os mesmos responsáveis pela emissão de Laudo de
Aceitabilidade.



5 – LOCAIS DE ENTREGA DOS MATERIAIS/ E EXECUÇÃO NO USO DO MATERIAL

5.1 – O material deverá ser entregue na Secretaria de Educação, localizada na rua Arnoldo Frey,
179 Centro Fraiburgo-SC, a coordenação da Educação Infantil, ou coordenação dos anos iniciais
do Ensino Fundamental, mediante Autorização de Fornecimento ou outro documento equivalente,
emitido pela Prefeitura Municipal de Fraiburgo, durante o ano de 2020.

5.1.1 – A entrega do material didático-pedagógico deverá ocorrer no máximo em até 20 ( vinte )
dias  úteis  após  a  emissão  de  Ordem de  Fornecimento  enviada  pela  Prefeitura  Municipal  de
Fraiburgo -SC
5.1.2 – Todas as despesas relacionadas com as entregas dos produtos, viagens e deslocamento
de profissionais, palestrantes ou cursistas e material para realização dos cursos /capacitações e
certificados correrão por conta da licitante vencedora.

5.2 – DO LOTE 01 -Educação Infantil: A empresa vencedora da proposta deverá prestar serviço,
ofertar cursos de formação para professores equipe técnica e gestores escolares,tendo a duração
mínima de 60 h/a presencial, durante o ano letivo. Sendo agendados pela Secretaria de Educação
(Coordenação da Educação Infantil),a qual será responsável pela designação e disponibilização
de  local,lista  de  participantes.  E  a  empresa  contratada  será  responsável  pelos
palestrantes/facilitadores,  emissão de certificado aos participantes e materiais necessários para
desenvolvimento  de  atividades  com participantes.  As  datas  e  o  número  de  participantes  por
eventos serão acordados entre contratante e contratada, com antecedência mínima de 20 dias
consecutivos.

5.2.1 . A proponente vencedora deverá também ofertar palestra de orientações aos pais sobre uso
do material,  desenvolvimento de atividades e assuntos educativos, sendo no mínimo de 1(um)
encontro/palestra semestral, ( 2horas, durante o ano letivo) em local, data e horários estabelecidos
pela Secretaria de Educação em acordo com a empresa proponente vencedora.

6- DO LOTE 2 – Lingua estrangueira -INGLES : A empresa vencedora deverá ofertar serviços e
cursos de formação para professores equipe técnica e gestores escolares tendo a duração mínima
de 16 h/a presencial para professores específicos da área a respeito de utilização do material/
desenvolvimento  de  atividades  contidas  no  material.  Sendo  agendados  pela  Secretaria  de
Educação,a  qual  será  responsável  pela  designação  e  disponibilização  de  local  e  lista  com
participantes . E a empresa contratada será responsável pelos palestrantes/facilitadores, emissão
de certificado aos participantes e materiais necessários para desenvolvimento de atividades com
participantes. As datas e o número de participantes por eventos serão acordados entre contratante
e contratada, com antecedência mínima de 20 dias consecutivos.

8  -  DAS  CARACTERÍSTICAS  E  ESPECIFICAÇÕES  DO  MATERIAL  E  SERVIÇOS  DA
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ I E PRÉ II.

8.1 – MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS: O material didático/pedagógico, objeto deste termo,
destinado as turmas de educação infantil (Pré I e Pré II),poderão ser composta 02 (dois) livros, um
para cada semestre formando uma coleção para ser utilizada no ano letivo ou um único livro para
o ano, ilustrados, em 04 cores, em papel off-set de no mínimo 70g,, encadernação em espiral
garantindo fácil manuseio, que as folhas não se desprendam .A capa impressa em papel-cartão de
no mínimo 300g. Deverá apresentar um projeto gráfico adequado para faixa etária, que disponha
de espaço para a criança registrar por meios de linguagens diversas, como: desenho, pintura,
colagem e ou outras. 

8.2 –  MATERIAL PARA O PROFESSOR: O material do professor poderá  ser composto por 02
livros, um para cada semestre ou um único anual, com encadernação em espiral, impresso em 04
cores,em quantidade estimada para número de professores, conforme constado no descritivo do
material.  Deverá  conter  fundamentação  teórica,quadro  de  conteúdos  e  encaminhamentos
metodológicos. O livro de professor deve apresentar todas as páginas do livro do aluno,, com
descrição das atividades página a página. Deve conter no material do professor  CD  contendo
contos clássicos e ou músicas trabalhados nas propostas do livro do aluno, se no livro/apostila



tiver música .

8.3 – DO MATERIAL DE APOIO E PALESTRAS AOS PAIS: O material de apoio aos pais deverá
ser  composto  de  um  livro  anual,  ilustrado,  impresso  em  04  cores,  com  linguagem  de  fácil
compreensão,  demostrando  como  a  família  pode  participar  de  forma  ativa  das  atividades
escolares dos filhos,  abordando aspectos do desenvolvimento infantil:  .  O material  deverá ser
disponibilizado e apresentado aos pais  por  um docente especializado o qual  deverá ministrar
palestra ou oficina para orientações e detalhamento sobre material e conteúdos dos mesmos de
forma a conhecer e acompanhar o trabalho realizado pela escola com o aluno.

8.4 –  CURSO A DISTÂNCIA – VIA INTERNET:  Destinado aos professores da educação infantil,
com duração mínima de 40 h, veiculado pela internet. O curso deverá situar a Educação infantil no
contexto da educação brasileira, nos princípios orientadores dos trabalhos pedagógicos, trazendo
estudo  sobre  concepção  de  infância  e  aprendizagem,  subsidiando  o  professor  na  prática
pedagógica nas classes Pré I e Pré II, estabelecendo relação entre os aspectos práticos e teóricos
de sala de aula:

8.5  – CERTIFICAÇÃO :Os  profissionais,  professores,  equipe  técnica  e  gestores  educacionais
participantes do programa de formação presencial  e  a  distância  deverão ser  certificados pela
empresa  proponente  vencedora  do  certame,  conforme  a  carga  horária  comprovada  de
participação.

8.6 – SERVIÇO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO:  O assessoramento pedagógico para a
rede Pública Municipal de Educação Infantil - Pré I e Pré II, deverá consistir em ações em contato
com a equipe da Secretaria de Educação Cultura e Esportes Coordenação da Educação Infantil,
com  análise  da  proposta  educacional  do  Município  em  relação  ao  que  é  desenvolvido  pela
Empresa proponente, seguido de cursos,  palestras, visitas técnicas dando suporte as escolas.
Deverão ser ofertados cursos com enfoque teórico e atividades práticas realizados durante o ano
letivo para o corpo docente, equipe técnica e gestores, ministrados pelos autores ou docentes por
eles  indicados,  nos  dias,  locais  e  horários  estabelecidos  entre  as  partes,  onde  serão
desenvolvidos trabalhos, encaminhamentos metodológicos da proposta, planejamentos, critérios
de avaliação e atividades dos livros dos alunos, como forma de capacitação para utilização dos
materiais e da ação pedagógica dos professores . Deverão ocorrer visitas técnicas realizadas nas
escolas  por  pedagogo da empresa,  com objetivo  de verificar  o  desenvolvimento  da proposta,
avaliar  resultados  e  viabilizar  ações  que  contribuam  para  implementação  e  eficácia  da
aprendizagem. A assessoria presencial  poderá chegar a 100h/a considerando as ações acima
descritas. As visitas nas escolas serão acompanhadas por Coordenador Pedagógico responsável
pela Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação de Fraiburgo SC. Não será permitido
acesso de pessoas representante da Empresa contratada para qualquer tipo de visita ou atividade
nas unidades escolares sem autorização ou acompanhamento por parte da Secretaria Municipal
de Educação.

8.7 – DO PORTAL EDUCACIONAL  :   O Sistema Educacional deverá ter a disposição da Secretaria
de Educação o seu próprio Portal educacional para professores da Educação Infantil Pré I e Pré II.
Deverá conectar-se a um endereço web. O professor e o gestor educacional serão convidados a
usar  suas chaves para  abrir  os  portões  educacionais.  Deverá ser  apresentada uma inovação
tecnológica  e  comunicativa,  tratando-se  de  um  projeto  de  alto  valor  agregado,  respondendo
plenamente  as  exigências  de  informação,  capacitação  e  comunicação  entre  Secretaria  de
Educação, escolas e seus professores, conforme segue abaixo:

-  Disponibilizar  ferramenta  de  tecnologia  educacional  com  conteúdo  totalmente  pedagógico,
desenvolvido  para  atender  as  necessidades  dos  educadores  em um ambiente  seguro,  como
recurso facilitador do processo ensino aprendizagem.

- O acesso ao portal deve ser por meio de cadastramento prévio, devendo ser disponibilizado ao
usuário login e senha provisória, sendo que cada usuário deverá ter seu próprio login e senha para
acessar o portal.

- Todo conteúdo do portal deve auxiliar o professor nos mais diversos aspectos da sua profissão,



contribuindo para prática docente,  priorizando a inclusão digital  como facilitadora do processo
ensino  aprendizagem  em  um  meio  lúdico,  dinâmico,  seguro  e  confiável,  devendo  ser
disponibilizados:

- Conteúdo teórico de todas as atividades e recursos em versão para impressão, para fins de
pesquisa e trabalhos fora de ambiente on-line.

-  Conteúdo  multimídia  disponibilizando  atividades,  materiais  informativos,  jogos  educacionais,
brincadeiras, tutoriais,  curiosidades,  planos de aula, treinamentos,  conteúdos multidisciplinares,
palestras com recurso multimídia, mesclando animações, filmes e efeitos sonoros.

- Os conteúdos oferecidos devem contemplar os seguintes recursos:

-  Busca inteligente,  através de pesquisa em ambiente totalmente seguro,  que trará resultados
confiáveis e atualizados.

-  conteúdos interativos  e  dinâmicos,  que  devem ser  desenvolvidos  para  o  trabalho  junto  aos
alunos, tanto em computadores comuns quanto em lousa digital.

- Propostas interdisciplinares de atividades para serem realizadas dentro e fora de sala de aula, de
maneira  lúdica,  utilizando  recursos  disponíveis  no  portal  como  música,  filmes,  infográficos  e
outros,  devendo  abordar  temas  transversais,  como:  ética,  saúde,  pluralidade  cultural,  meio
ambiente educação no trânsito, educação financeira, entre outros.

-  oferecer  banco  de  imagens  cadastradas  por  categoria  para  atender  pesquisas  e  trabalhos
escolares de maneira segura.

-  disponibilizar  dicionário  de  Língua Portuguesa  atualizado  e de fácil  consulta  com as  regras
ortográficas  vigentes,  assim  como  dicionário  com  termos  técnicos  referentes  a  tecnologia
educacional e internet.

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

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

- Possibilitar o acesso a documentos educacionais e a legislação brasileira.

-  Oferecer  materiais  para  download  e  aplicação  de  dicas  educacionais  úteis  as  atividades
docentes do professor.

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

-  Os  conteúdos  não  poderão  apresentar  ou  estimular  preconceitos  de  origem,  raça,  situação
econômica, gênero idade religião ou qualquer outra forma de discriminação.

9– ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1  –  A  execução  do  presente  contrato,  nos  termos  do  art.  67  da  Lei  nº  8.666/93  será
acompanhada e fiscalizada pelos servidores designados como fiscal de contrato, por portaria e
pela coordenação da Educação Infantil e Coordenação dos anos iniciais do Ensino Fundamental
da rede Municipal de Ensino do Município de Fraiburgo-SC.

9.2 – Todo material relacionado deverá estar atualizado em acordo com normas vigentes.



9.3- Todos os materiais fornecidos deverão estar em perfeito estado físico e em conformidade com
descrito  no  Edital,  sendo  a  empresa  proponente  responsável  pela  substituição  /reposição  e
reparação total ou parcial do material ou formação de profissionais sem qualquer ônus para a
contratante em caso de divergência.

9.4 – O acompanhamento das formações, organização de turmas, datas, locais, horários, períodos
horas trabalhadas, orientações, visitas ou outra atividade realizada pela empresa contratada em
regime presencial será de competência da Coordenação da Educação Infantil Pré I e Pré II ou da
Coordenação do Ensino Fundamental  Anos Iniciais  do 1º ao 5º ano  Secretaria  Municipal  de
Educação, conforme o caso.

10 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

10.1  –  A presente  licitação  será  adjudicada  à  licitante  que  apresentar  proposta  de  MENOR
PREÇO,  JULGAMENTO  POR  LOTE,  desde  que  atendidas  às  exigências  deste  Edital  e
independentemente se houver divergência no valor unitário com o valor total cotado nos itens.

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 – São obrigações da contratada:

a) o fornecimento do objeto do presente Edital, e de todos aqueles que oferecer
em sua proposta;

b) apresentar o objeto desta licitação de acordo com as especificações exigidas;
c)  entregar  o  objeto  desta  licitação  nos  preços  e  prazos  estipulados  na  sua

proposta;
d)  enviar  por  e-mail o  arquivo  XML oriundo  da  emissão  do  DANFE  para  o

endereço eletrônico nfe@fraiburgo.sc.gov.br.
e) manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal

durante a vigência do Contrato.

12– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 – As despesas decorrentes da aquisição do objeto do presente certame correrão a conta de
dotação específica do orçamento do exercício de 2020.

Órgão 07.00 Secretaria de Educação

Unidade 07.01 Educação Geral

Funcional 12.365.004.2.012

Complemento  do
Elemento

33.90.30.99.000000

Recurso 1300

Dotação 42

Órgão 07.00 Secretaria de Educação

Unidade 07.01 Educação Geral

Funcional 12.361.0004.2.016

Complemento  do
Elemento

33.90.30.99.000000

Recurso 1300

Dotação 59



13– DO PAGAMENTO

13.1 – O pagamento pela aquisição do objeto da presente licitação será feito em favor da licitante
vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante
legal,  num  prazo  de  até  30  dias  consecutivos  após  as  efetivas  entregas  de  material,
acompanhados da respectiva Nota Fiscal  e de relatórios da prestação de serviço,  certificados
pelos coordenadores responsáveis.

13.2 – O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – constante das notas fiscais
deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação .

13.3  –  A forma  de  pagamento  será  mensal,  sendo  realizado  até  o  dia  15  (quinze)  do  mês
subsequente a entrega efetiva e emissão da nota fiscal. 
 

13.4 – Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

14 – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO.

 14.1- O Contrato terá vigência de doze meses a contar da assinatura do contrato (previsto para
FEVEREIRO DE 2020), podendo ser prorrogado.
 

15 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

16.1 – Para as condições de habilitação, exigir-se-á além dos documentos de praxe, atestado de
Capacidade Técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, constando o
fornecimento  de  materiais  similares  ao  objeto  licitado,  devendo  ser  comprovado  no  mínimo:
fornecimento de material, assessoria e fornecimento de portal educacional

16-DO VALOR MÁXIMO

17.1 Nos termos do art.40, inc. X da Lei nº 8.666/93, o valor máximo que o Município se propõe a
pagar pelo objeto licitado do Lote 01 é de R$ 323.200,00 (trezentos e vinte e três mil e duzentos
reais) e do Lote 02 R$ 198.125,00 (cento e noventa e oito mil e cento e vinte e cinco reais).

'
Fraiburgo(SC), 20 janeiro de 2020.

                              




