PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Nº 053 COM EXCLUSIVIDADE E COTA DE ATÉ 25%
PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.

PREÂMBULO

O Município de Saquarema do Estado do Rio de Janeiro, através do Secretário de Educação e Cultura,
o Senhor Antônio Peres Alves, torna público que fará realizar licitação na modalidade de “PREGÃO
PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO Tipo Menor Preço por item, COM EXCLUSIVIDADE E COTA DE 25 % PARA
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE” conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através
do Processo Administrativo nº. 11875/18, que será realizado no dia 10/07/2019 às 10:00.
O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO: Leonardo André C. J. Simões, auxiliado pela EQUIPE DE
APOIO, composta por Jaqueline Gouveia da Silva, Flavio Fernandes José da Silva, Ricardo Sodré Aguiar e
Guilherme Vinicius e Castro Silva da Silveira, conforme designação contida na Portaria Nº 269 de 20 de março
de 2019.

1. DO OBJETO
1.1. Registro de Preços para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos que proporcionem o
desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de implantação a ser realizada por
especialistas nas áreas de conhecimento, conforme especificações no Anexo I deste Edital.

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados
que se encontrem sob falência, solvência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, estando
também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar, ou
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.
2.3. Não serão admitidas à Licitação as empresas suspensas pela administração do direito de licitar, no prazo
e nas condições de impedimento. As declaradas inidôneas pela administração direta ou indireta, inclusive
fundações, nos níveis Federais, Estaduais e Municipais, bem como as que estiverem em regime de concordata
ou falência.
2.4. Não será permitida a participação de Licitante que possua em seus quadros servidores ou dirigentes da
Prefeitura Municipal de Saquarema, ou qualquer vínculo com os mesmos, observando o disposto no artigo
9º, inciso III e parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93.
2.5. Os itens 9 e 10, deste Edital são de EXCLUSIVIDADE para microempreendedor individual – mei,
microempresas – me e empresas de pequeno porte.
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2.6. Os demais itens serão reservados uma cota de 25% (vinte e cinco por cento) para microempreendedor
individual – mei, microempresas – me e empresas de pequeno porte e os 75 % (setenta e cinco por centos)
para as demais empresas.
3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para
a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto ao Pregoeiro
munido de documento que o habilite.
3.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada fora dos envelopes, para análise
pela Equipe de Apoio.
3.3. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e comparecerá à sessão
munido dos seguintes documentos:
a. Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido e
devidamente inscrito no Órgão a que pertencente;
b. Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá este
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando
de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de documento de eleição de seus
administradores. No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em http://www.portaldoempreendedor.gov.br; No caso
de sociedade civil, o responsável deve apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de
diretoria em exercício. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve
ser apresentado o decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao
certame;
c. Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou Credenciamento conforme o Anexo II, exceto
quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de representação da mesma,
independente de autorização de outrem, constante dos documentos previsto no item “b”;
d. O licitante deverá apresentar a declaração em atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002
(conforme Anexo III), porém será indispensável a apresentação da referida Declaração, sob pena de inaptidão
para participar do certame;
e. O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverá
apresentar:
e.1 Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XII);
e.2 Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na
condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, registrada no respectivo órgão de
registro público (JUCERJA).
e.3. O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere exigido
no item “e.2” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, ter o documento consultado junto ao órgão de
registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for positiva, o mesmo receberá o
benefício previsto na alínea “e” deste item.

3.4. Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Municipal, Estadual e Federal para verificação dos impedimentos.
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3.5. A ausência dos documentos arrolados nas alíneas “a” e “c” não excluirá o licitante do certame, mas
importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de
recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. A ausência dos documentos arrolados na
alínea “b” e “d”, decairá o direito de participar das fases seguintes do certame e, a ausência do documento
arrolado na alínea “e” decairá o direito do uso das prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06.

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) E DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (B):

4.1. Os ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS (A) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (B) deverão ser
apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e indevassáveis, contendo cada
um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope “A” – PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Rua Cel. Madureira, 77 – Centro – Saquarema – RJ
PROCESSO Nº 5913/2019.
PREGÃO Nº 053/2019 – DATA: 10/07/2019 ÀS 10:00 horas.
NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DO LICITANTE

Envelope “B” – HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
Rua Cel. Madureira, 77 – Centro – Saquarema – RJ
PROCESSO Nº 5913/2019.
PREGÃO Nº 053/2019 – DATA: 10/07/2019 ÀS 10:00 horas.
NOME E ENDEREÇO COMPLETOS DO LICITANTE

4. 2 DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
4.2.1 A proposta de preço poderá ser elaborada conforme modelo (Anexo V) deste Edital, obedecidas as
disposições do Termo de Referência (Anexo I).

4.2.2. Na proposta de preço deverão constar os seguintes elementos:
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a) razão social, CNPJ (que deverá ser o mesmo para a proposta comercial e Nota Fiscal), endereço completo,
número de telefone, e-mail (se houver) e fax;
b) especificações técnicas, marcas, modelo e outros elementos exigidos no Anexo I, de modo a identificar o
produto ofertado e atender ao disposto no art. 31, da Lei nº. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor;
b1) Nos casos em que o objeto licitado for prestação de serviço, não será obrigatório a indicação da marca no
campo correspondente na proposta;
c) preços unitário e total em moeda corrente do País, em algarismos, com 2 (duas) casas decimais após a
vírgula, para todos os itens que compõem a proposta;
d) data e assinatura do representante legal do licitante, com a identificação de seu nome abaixo da assinatura;
e) A Licitante deverá apresentar a declaração de aceitação de todas as condições do edital (ANEXO XI), sob
pena de desclassificação da proposta, que deverá ser apresentado juntamente com a proposta;

4.2.3. O preço total proposto importará na multiplicação dos preços unitários pelos quantitativos estimados
para a contratação de cada item.
4.2.4. Ocorrendo divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o valor do preço unitário,
desde que o julgamento seja menor preço por item. Caso seja por menor valor global, importará o preço total
da proposta, sob pena de invalidação da mesma;
4.2.5. Será considerada desclassifica a proposta com valor unitário acima do valor máximo estimado
constante da Proposta Comercial – Anexo V deste Edital;
4.2.6. Será considerada desclassificada a proposta que contiver emendas, rasuras ou entrelinhas, que
dificultem o seu perfeito entendimento ou que possam comprometer a lisura do certame e quaisquer vícios
que forem consideradas insanáveis pelo Pregoeiro;
4.3. O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão
pública.
4.4. Nos preços apresentados deverão estar incluídos todos os custos necessários para a execução do serviço.
4.5. A proposta não poderá impor condições ou conter opções.
4.6. A Administração não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues ao Pregoeiro designado,
no local, data e horário definidos neste Edital.
4.7. Em hipótese alguma o pregoeiro receberá envelopes que não estejam lacrados ou que estejam apenas
grampeados, sob pena de invalidação da proposta;
4.8. Após a abertura das propostas, não será admitido cancelamento, inclusão ou exclusão de documentos,
retirada da proposta ou alteração nas suas condições, ficando o licitante sujeito à suspensão ou cancelamento
do seu registro, de acordo com as previsões legais, além da inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal.
4.9. Falhas meramente formais poderão, após a análise, serem sanadas pelo Pregoeiro, desde que não
caracterizem tratamento diferenciado em relação aos demais licitantes.

5. DA SESSÃO DO PREGÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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5.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, será realizada sessão pública para recebimento dos
envelopes, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e comprovar a existência dos poderes
necessários para a formulação de proposta e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame.
5.1.1. O pregoeiro declarará aberta a sessão e receberá dos licitantes os documentos pertinentes ao
credenciamento dos participantes e os envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO.
5.1.2. A apresentação da proposta vinculará o seu autor a todas as condições e obrigações inerentes ao
certame.
5.1.3. Encerrada a etapa de Credenciamento, não serão credenciados novos licitantes. O limite de espera será
tolerante em 15 minutos da abertura da sessão.
5.1.4. Em seguida, dar-se-á início à abertura dos envelopes de propostas comerciais para classificação.

5.2. Da Classificação das Propostas:
5.2.1. Após abertas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade das mesmas, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
5.2.2. Será declarada classificada, pelo Pregoeiro, a proposta do licitante que ofertar o menor preço, conforme
critério de julgamento indicado no preâmbulo deste Edital, bem como as propostas com preços até 10% (dez
por cento) superiores àquele, obedecendo ao item 4.
5.2.3. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as próximas três melhores propostas subsequentes.
5.2.4. Qualquer discordância entre a descrição contida na Proposta de Preços e o Termo de Referência, nos
itens, considerar-se-á a especificação contida na Proposta de Preço (Anexo IV), sob pena de Desclassificação.

5.3. Dos Lances:
5.3.1. O Pregoeiro convidará os licitantes classificados, individualmente e de forma sequencial, a apresentar
lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente
de valor.
5.3.2. O Pregoeiro poderá, em qualquer momento, estipular lances mínimos, a fim de evitar excessos de
lances, que retardam o procedimento.
5.3.3. A critério do Pregoeiro, poderá ser acordado entre os licitantes participantes da etapa de lances, valor
de redução ou percentual mínimo entre os mesmos e tempo máximo para sua formulação.
5.3.4. Dos lances ofertados não caberá retratação.
5.3.5. Para a classificação de propostas iniciais com preços iguais, será realizado sorteio para determinação
da ordem de oferta dos lances.
5.3.6. A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão do licitante da continuidade da etapa de
lances e a manutenção do último preço apresentado, para efeito de posterior ordenação das propostas.
5.3.7. O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, todos os licitantes
classificados ou convidados manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
5.3.8. Se não forem ofertados lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta escrita,
ainda que seja a única formulada, e o valor praticado no mercado, podendo o Pregoeiro negociar diretamente
com o proponente.
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5.3.9. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP e
houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, estará
configurado o empate previsto no art. 44, § 2º, da Lei Complementar nº. 123 de 14.12.2006.
5.3.9.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
5.3.10.1. a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º
lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate;
5.3.10.2. não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subitem anterior, ou sendo
inabilitada pela não regularização fiscal no prazo estabelecido no item 8 deste Edital, serão convocadas as
demais ME e EPP remanescentes, cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput desta
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
5.3.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem no limite
estabelecido no caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.3.12. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será
adjudicado, desde que cumpridas às condições de habilitação, em favor da proposta classificada em 1º lugar
na etapa de lances.
5.3.13. Caso haja necessidade, o pregoeiro poderá reagendar uma nova data para a continuação do certame.

5.4. Da Exequibilidade dos Preços:
5.4.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade daquela
classificada provisoriamente em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
5.4.1.1. Para fins de aceitabilidade da oferta, o Pregoeiro deverá analisar o preço, em conformidade com a
quantidade e a estimativa definida pela Administração, observado o critério de julgamento estabelecido neste
Edital.
5.4.2. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, fica estabelecido o prazo de até 2 (dois) dias úteis,
para que o licitante demonstre a exequibilidade do seu preço através de documentos comprobatórios. Se for
confirmada a inexequibilidade, o Pregoeiro convocará o próximo licitante melhor classificado, obedecida a
ordem de classificação das ofertas até a apuração de uma que atenda as condições estabelecidas neste Edital.
5.4.3. Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a exame pela Administração; e/ou
b) contratação em andamento com preços semelhantes.
5.4.4. O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às sanções administrativas pela não manutenção da proposta,
inclusive multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta originária, sem prejuízo de outras
sanções como aquela tipificada no art. 93 da Lei Federal nº. 8.666/93, além das demais cominações legais,
observadas a ampla defesa e o contraditório.

6. DA HABILITAÇÃO
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6.1. Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à análise da documentação constante do envelope
de habilitação da licitante detentora da proposta de menor preço, para a verificação do atendimento às
condições fixadas neste Edital. Para a habilitação, a licitante deverá apresentar:
6.1.1. Documentos referentes à Habilitação Jurídica:
a) Para empresário individual: registro comercial;
b) Para sociedades por ações: última ata de eleição de seus diretores registrada na Junta Comercial e cópia
do Estatuto arquivado na Junta Comercial;
c) Para Sociedade empresárias ou não empresárias: cópia do contrato social e última alteração contratual;
d) cópia do decreto de autorização para que se estabeleçam no país e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras.
e) CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados
nos documentos acima.
6.1.2. Documentos referentes à Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mediante apresentação de
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União";
d) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos à
Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida
pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado;
e) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Municipais;
f) Prova de regularidade perante a Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (INSS);
g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

6.1.3. Documentos referentes à Qualificação Econômico-financeira:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata ou Insolvência, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto quando
dela constar o prazo de validade;
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a1) Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver
sediada no Município de Saquarema;
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração de Resultado) do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisórios, exceto nos casos de empresas ou sociedades
com início das suas atividades no mesmo exercício em que ocorrer o certame licitatório, podendo ser
atualizados na forma prevista na legislação pertinente em vigor;
b1) As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta
Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei.
c) Comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do CÁLCULO
DE ÍNDICES CONTÁBEIS previstos conforme ANEXO XIII deste Edital, o qual deverá ser assinado por
Profissional Habilitado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), sendo considerada inabilitada a
empresa que não obtiver índice de liquidez corrente e liquidez geral e solvência geral, maiores ou iguais a
1,00 (um), considerando a complexidade e acuidade da execução do objeto a ser contratado tendo por
objetivo a correta avaliação da situação financeira do licitante visando o devido cumprimento das obrigações
decorrentes da licitação.
d) Prova de possuir capital social mínimo devidamente integralizado ou Patrimônio Líquido igual ou
superior a 5% (cinco por cento) do valor do orçamento, admitida a atualização para a data da apresentação
da proposta através de índices oficiais. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo,
Estatuto ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado, ou pelo Balanço Patrimonial e Demonstrações
Contábeis do último exercício social, na forma da Lei.

6.1.4. Documentação relativa à regularidade trabalhista.
a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
b) Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em obediência
à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro,
para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão
competente no Estado onde a firma tem sua sede ou Declaração firmada pelo licitante em cumprimento ao
disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República, modelo Anexo VI deste Edital, de que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor
de dezesseis anos, sob as penas da lei.

6.1.5. Declarações e Documentos Complementares:

a) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades cabíveis,
conforme modelo do Anexo VIII.

6.1.6 Os documentos relacionados nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 poderão ser substituídos pelo Certificado de
Registro Cadastral emitido pela PMS, desde que expressamente indicados no referido cadastro, em vigor na
data da realização do Pregão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________
6.1.7. No caso de não constar dos mencionados cadastros quaisquer documentos exigidos no item 6.1.1, 6.1.2
e 6.1.3, o licitante deverá incluí-los no envelope de habilitação.
6.1.8. Se os documentos relacionados no item 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, indicados nestes cadastros, estiverem com
os prazos vencidos, deverão ser apresentados documentos vigentes, no envelope de habilitação.
6.3. Para fins de habilitação, é facultada ao Pregoeiro a verificação das informações e o fornecimento de
documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e
federal, emissores de certidões, devendo tais documentos serem juntados ao processo.
6.3.1. A possibilidade de consulta prevista no caput não constitui direito da licitante e a Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos no momento da diligência, hipótese
em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será declarado inabilitado.
6.4. Os licitantes apresentarão documentos em cópias legíveis, autenticadas no cartório competente ou por
servidor designado para o pregão.
6.5. Documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para a
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e devidamente consularizados ou registrados no
Cartório de Títulos e Documentos.
6.6. Os documentos encaminhados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente,
com o número do CNPJ e o respectivo endereço, inclusive para os casos de documentações de
estabelecimentos matriz ou filial, exceto aqueles somente emitidos em nome da matriz.
6.7. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os
documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.
6.7.1. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal das ME e EPP, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial ocorrerá na sessão pública, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para regularização.
6.7.2. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente
fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro.
6.7.3. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos cinco (5) dias úteis inicialmente
concedidos.
6.7.4. A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto neste item, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
6.8. Todos os documentos deverão ter vigência até o dia previsto para a realização do pregão, sendo que, na
hipótese de inexistir nos documentos prazo expresso de sua validade, reputar-se-ão válidos por 90 (noventa)
dias, contados de sua expedição, exceto os documentos enumerados nas letras “a” e “b” do item 6.1.2., os
quais não terão as validades limitadas, porém, deverão estar regular conforme determina os órgãos
expedidores.
6.9. Se o detentor da melhor proposta desatender às exigências previstas neste título, será inabilitado e o
Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação da licitante seguinte, na ordem de classificação,
até a seleção daquela que atenda ao Edital, e cujo ofertante, uma vez preenchidas as condições de habilitação,
será declarado vencedor.
6.10. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.
6.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedidos por entidades da administração Pública, emitido por
pessoa jurídica de Direito Público ou Privado para os quais esteja ou tenha prestado o serviço de acordo com
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o objeto da Proposta de Preços – Anexo V, e que demonstrem o desempenho satisfatório do fornecimento,
de forma que comprove aptidão para o cumprimento do objeto. Não será obrigatório a comprovação de
características, quantidades e prazo com o objeto da licitação, evitando assim, restringir o caráter
competitivo;
7. DO RECURSO
7.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação
das razões do recurso.
7.1.1. Aos licitantes que manifestarem a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentação das razões do recurso;
7.1.2. Aos demais licitantes, independentemente de intimação, será concedido igual prazo para apresentação
de contrarrazões, o qual começará a contar a partir do término do prazo concedido ao recorrente.
7.2. O encaminhamento das razões e eventuais contrarrazões deverá ser feito por escrito, com a devida
representação da sociedade empresária, e protocolizado na Sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, das
09:00 às 16:30 h, na Rua Coronel Madureira, n.º 77 – Centro – Saquarema – RJ.
7.2.1. A ausência da comprovação de legitimidade para a interposição do recurso importará no
desprovimento do mesmo, podendo a Administração Pública conhecer as razões recursais, mesmo diante do
desprovimento.
7.3. O licitante poderá apresentar as razões do recurso na própria sessão do pregão, as quais serão reduzidas
a termo pelo Pregoeiro na respectiva ata.
7.4. Após o término da sessão será assegurada vista imediata dos autos a todos os licitantes.
7.5. Os recursos serão dirigidos ao Pregoeiro, que reconsiderando ou não a sua decisão, os encaminhará
devidamente informados, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Procuradoria Jurídica e após parecer será
encaminhado à Autoridade Superior para decisão.
7.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, quanto ao resultado do certame, importará a
decadência do direito de interposição de recurso.
7.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento

8. DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do pregão com o registro dos licitantes credenciados,
das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, dos preços ofertados, da análise
dos documentos de habilitação e dos recursos interpostos além de outros registros pertinentes.
8.2. O procedimento de Homologação do certame é atribuição da Autoridade Competente da PMS e ocorrerá
após o julgamento e decisão dos recursos, casos existam, após a devida analise do procedimento pela
Assessoria Jurídica aplicando-se o estabelecido no Decreto Municipal n.º 694, de 04.01.2008.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1. Homologado o resultado da licitação, respeitadas a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura convocará os interessados
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para, no prazo de cinco dias úteis contados da data do recebimento da convocação, assinar a Ata de Registro
de Preços.
9.2. Poderá, a proposta do licitante, ser desclassificada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, se tiver
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura conhecimento de fato ou circunstância superveniente que
desabone sua regularidade fiscal, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá
ser procedida nova classificação, efetuando-se a convocação dos licitantes remanescentes, em ordem
crescente de preços.
9.3. Após a publicação da Ata do Registro de Preços no DOS (Diário Oficial de Saquarema), poderá ser emitida
"Autorização Para Fornecimento" dentro do prazo de validade do Registro.
9.4. A Ata de Registro de Preços não obriga a Secretaria Municipal de Educação e Cultura a solicitar os itens
nela registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar licitação específica
para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese em que, em igualdade de
condições, o beneficiário do registro terá preferência.
9.4.1. O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro,
quando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura optar pela prestação do objeto cujo preço está
registrado, por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste,
for igual ou superior ao registrado.
9.5. a Secretaria Municipal de Educação e Cultura avaliará o mercado, promoverá as negociações necessárias
ao ajustamento do preço;
9.5.1. Havendo alteração, deverá ser publicada a Ata com os novos preços reajustados DOS (Diário Oficial de
Saquarema). A publicação periódica só se faz necessária, caso haja alterações nos preços, conforme Inciso
IV, do Artigo 4º, do Decreto 466/2014.
9.6. Da Ata constarão, também, as obrigações da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dos
Fornecedores.

10. DA VIGÊNCIA E DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da ata e
consequentemente da assinatura dos licitantes, nos termos do art. 9º do Decreto Municipal n.º 1.150 de
13.12.2011;
10.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Saquarema, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº
7.892, de 23 de Janeiro de 2013.
10.3. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal de Saquarema,
conforme estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico.
10.4. Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no
parágrafo 4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/13.

11. DO REAJUSTE
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11.1. O reajuste deverá ser de acordo com a oscilação do mercado, observando os registros no banco de
dados da pesquisa de mercado disponível no Departamento de Compras e em conformidade com os
dispositivos legais descritos no Art. 65 da Lei 8.666/93.
11.2. Os registros dos preços licitados, preferencialmente, a cada trimestre, serão objeto de pesquisa e
confronto com os valores praticados no mercado, para publicação no órgão oficial do município para
manutenção do status atual, supressão e/ou acréscimo valor.
11.3. Os preços registrados obedecerão aos critérios de prática de mercado, sendo considerado o valor do
preço de mercado, no qual acarretará imediata supressão a este, sempre que a oscilação representar
fornecimento em condição prejudicial ao município.
11.4. A empresa fica ciente da obrigação de a qualquer tempo, apresentar cópias das notas fiscais de aquisição
dos produtos, para fins de orientação de prática de equilíbrio econômico financeiro, sem prejuízo de valor ao
município.

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. A contratação se efetivará por Contrato conforme 62 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações ou por
Autorização Para Fornecimento (Anexo IX), conforme faculta o §4º do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93 e
suas condições gerais serão as constantes do presente Edital.
12.2. O contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto
no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº. 8.666 de 21.06.1993.
12.3. As contratações decorrentes deste registro de preços observarão a ordem de classificação e a
capacidade de atendimento dos prestadores.
12.4. Se a empresa declarada vencedora não assinar o Contrato ou a Autorização Para Fornecimento no prazo
de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da convocação pela Secretaria Municipal de Educação
e Cultura , decairá o seu direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal
8.666/93 bem como do art. 7º da Lei Federal 10.520/02;
12.5. Ocorrendo a hipótese prevista no item 12.4, poderão ser convocadas as licitantes remanescentes para
exame das ofertas subsequentes, observada a ordem de classificação, respeitados as condições de
fornecimento, os preços e os prazos da proposta registrada.
12.6. A contratada não poderá, em hipótese alguma, caucionar ou utilizar o instrumento firmado com a PMS
para qualquer operação financeira.
12.7. A contratada deverá manter, durante a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.8. A contratação decorrente desta licitação poderá ser rescindida, independentemente de aviso,
interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que a
contratada, por isso, tenha direito a qualquer reclamação ou indenização, salvo o executado até o momento
da rescisão.
12.9. A rescisão contratual provocada pela inadimplência da contratada acarretará aplicação das sanções
previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.
12.10. O prazo de vigência do contrato será de 11(onze) meses, contatos a partir da data da assinatura do
contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________
12.11. O prazo contratual poderá ser prorrogado, por igual período, e sucessivamente, observando-se o limite
previsto no Art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.

13. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO
13.1. O prazo, local e condições da entrega do material estão definidos no Termo de Referência (Anexo I).

14. – DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO
14.1. - O preço global é estimado no valor de R$ 878,770,80 (oitocentos e setenta e oito mil setecentos e
setenta reais e oitenta centavos) pela Administração foi definido conforme os valores constantes na PLANILHA
DE PROPOSTA DE PREÇOS.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. . A despesa decorrente do presente pregão está estimada em R$ 878,770,80 (oitocentos e setenta e
oito mil setecentos e setenta reais e oitenta centavos), que correrá por conta dos PTs: 12.361.0025.2.095.000;
ND: 3.3.90.30; Fonte: 1111; do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será realizado mediante entrega, em única parcela, após 30 (trinta) dias úteis da entrega
do material, ou apresentação do documento de cobrança;
16.2. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura somente efetuará o pagamento à CONTRATADA, desde
que obedeça às formalidades legais e contratuais previstas;
16.3. “Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal,
modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade
econômica exercida, realizem operações: I - destinadas à Administração Pública direta ou indireta, inclusive
empresa pública e sociedade de economia mista, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios” (Protocolo ICMS 42/2009, Cláusula Segunda);
16.4. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA,
aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal
No. 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No. 106, de 31 de julho de 2003 e Protocolo ICMS
42/2009 (NF-e), combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com as
alterações e regulamentações posteriores.
16.5. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações desde que este atraso decorra de culpa da PMS, o valor
devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimo
por cento) por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre a parcela devida;
16.6. O pagamento da multa e da compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado
mediante a autorização expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo próprio, que se iniciará
com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretário (a) Municipal de Fazenda;
16.7. Caso a PMS efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, será descontada
da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e três milésimo por cento) por dia de
antecipação;
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16.8. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observada as condições especificas da CONTRATADA,
aplicar-se-á, no que couber, o dispositivo da Lei Federal nº 9.430, de 27 de Dezembro de 1996, na Lei Federal
8.212, de 24 de Julho de 1991 e na Lei complementar nº 116, de 31 de Julho de 2003, combinada com a
correspondente Lei Municipal do Local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações
posteriores;
16.9. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do Art. 4º, ou
como pessoa jurídica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambos da instrução normativa SRF,
nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação
exigida na referida instrução normativa, sob pena de retenção de tributos da fonte;
16.10. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento
respectivos, prosseguindo-se a contagem somente após apresentação da nova documentação isenta de erros.

17. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
17.1. Aos licitantes, na forma prevista no art. 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, bem como considerando o art.
7º da Lei Federal 10.520/02, garantida a ampla defesa, poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar
e contratar com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, àquele licitante que:
a) apresentar documentação falsa;
b) deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
c) convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar Autorização Para Fornecimento;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
e) não mantiver a proposta;
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

17.1.1. Configurada quaisquer das hipóteses do item anterior, o licitante estará sujeito à multa de até 20%
(vinte por cento) do valor da sua proposta originária.
17.1.2. O prazo do impedimento de licitar e contratar será de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
17.1.3. As sanções serão registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Prefeitura Municipal de Saquarema por período de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no
Edital e das demais cominações legais.

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme Decreto Municipal n.º 694, de 04 de Janeiro
de 2008, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, mediante
petição, dirigida à Comissão Permanente de Licitação - CPL, devendo protocolizá-la na Rua Coronel Madureira,
nº 77, Sala 211, Centro, Saquarema – RJ.
18.2. No prazo legal, o Pregoeiro receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando-as à
Procuradoria Geral do Município e após a autoridade competente para decisão. O Pregoeiro comunicará as
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decisões das impugnações no prazo de 24 horas e, sendo acolhidas, será definida e publicada nova data para
realização do certame
18.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 18.1, deverão ser encaminhados à CPL,
preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico licitacao@saquarema.rj.gov.br ou
pelos telefones (22) 2651-2254 ramal 215.
18.4. Independente de declaração expressa, a simples participação nesta licitação implica em aceitação plena
das condições estipuladas neste edital, decaindo do direito de impugnar os seus termos o licitante que, o
tendo aceito sem objeção, vier, após o julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que o
viciem.

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1. A apresentação de proposta obriga o licitante declarado vencedor ao cumprimento de todas as
disposições contidas neste Edital.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, no interesse da Administração:
a) em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo;
b) solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas
decisões;
c) sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados no credenciamento, na proposta e na
documentação, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação.
19.3. Caso não seja possível decidir de imediato sobre a aceitabilidade da proposta ou dos documentos de
habilitação, o Pregoeiro poderá suspender o pregão e marcar nova data para sua continuidade, intimando
todos os participantes.
19.4. A presente licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por esses
fatos, de acordo com o art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
19.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
19.6. Suspenso o expediente na PMS nas datas previstas, estas ficam automaticamente prorrogadas para o
mesmo horário do primeiro dia útil de expediente.
19.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
19.8. São partes integrantes e inseparáveis do presente Edital:

- Anexo I – Termo de Referência;
- Anexo II – (Modelo) Credenciamento;
- Anexo III – (Modelo) Declaração de que preenche os requisitos de habilitação;
- Anexo IV – (Modelo) Preço Máximo Sugerido Pela Administração;
- Anexo V – (Modelo) Proposta Comercial;
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- Anexo VI – (Modelo) Declaração de Menor Empregado;
- Anexo VII – (Modelo) Minuta Da Ata de Registro de Preços;
- Anexo VIII – (Modelo) Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação;
- Anexo IX – (Modelo) Autorização Para Fornecimento;
- Anexo X – Minuta de Contrato;
- Anexo XI – (Modelo) Declaração de Aceitação de Todas as Condições do Edital;
- Anexo XII – (Modelo) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo XIII – (Modelo) Análise Econômico-Financeira.

19.9. Os interessados poderão ter acesso ao Edital, e seus anexos junto à Comissão Permanente de Licitação,
no endereço supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento das propostas,
mediante permuta por 1(uma) resma A4.
19.10. As Informações sobre o andamento desta licitação e os casos omissos, bem como dúvidas suscitadas,
serão dirimidas pelo Pregoeiro na Comissão de Pregão, situada na Rua Coronel Madureira, nº 77, Sala 211,
Centro, Saquarema/RJ ou através dos Telefones (22) 2651-2254 Ramal 215 ou ainda pelo correio eletrônico:
licitacao@saquarema.rj.gov.br.
19.11. Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, para solucionar quaisquer
questões oriundas desta licitação.

Saquarema, 06 de junho de 2019.
Antônio Peres Alves
Secretária Municipal de Educação e Cultura
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE
Solicitação realizada através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC, localizada
na Rua Ernestina Bravo N° 155 – Bacaxá, Saquarema, CEP: 28.994-693, Prefeitura Municipal de
Saquarema – CNPJ: 32.147.670/0001-21.

2. OBJETO
Trata-se de para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos que proporcionem o
desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de implantação a ser
realizada por especialistas nas áreas de conhecimento, de acordo com as especificações.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:
Descrição

Quantidade
estimada

Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 2: Ensino Fundamental
(aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-210-8. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural (organizadora),
quantidade de páginas: 296, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão
300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

1.140

Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro 2: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-212-2. Autoria:
obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 72, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel

1.140
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da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV
brilho na capa e encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 4: Ensino Fundamental
(aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-218-4. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural (organizadora),
quantidade de páginas: 192, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão
300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

1.158

Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro 4: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-220-7. Autoria:
obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel
da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV
brilho na capa e encadernação brochura cola PUR.

1.158

Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 5: Ensino Fundamental
(aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-222-1. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural (organizadora),
quantidade de páginas: 184, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão
300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

979

Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro 5: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-224-5. Autoria:
obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel

979

da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV
brilho na capa e encadernação brochura cola PUR
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 8: Ensino Fundamental
(aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-234-4. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural (organizadora),
quantidade de páginas: 136, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão
300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

1.023

Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro 8: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-236-8. Autoria:
obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel

1.023
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da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV
brilho na capa e encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 9: Ensino Fundamental
(aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-238-2. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural (organizadora),
quantidade de páginas: 192, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão
300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

890

Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro 9: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-240-5. Autoria:
obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 136, formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel
da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV
brilho na capa e encadernação brochura cola PUR.

890

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS:
Para que as crianças e adolescentes se tornem cidadãos críticos e participativos é necessário mais do
que o conhecimento específico das disciplinas que compõe o currículo escolar. É preciso que a escola
propicie a eles a aquisição de habilidades e competências fundamentais para plena participação na
sociedade contemporânea, tanto no mundo do trabalho quanto nas relações sociais e na cultura.
Destacam-se, dentre as habilidades e competências necessárias para as situações da vida
cotidiana, a competência leitora e a competência matemática, consideradas a partir de um conjunto de
habilidades, que associam conteúdos curriculares e operações mentais.
No documento “Saeb 2001: Novas Perspectivas” (2002) define-se competência, na perspectiva
de Perrenoud, como sendo a “[...] capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação,
apoiando-se em conhecimentos, mas sem se limitar a eles”.
Essas competências são avaliadas nos alunos brasileiros, por meio de exames nacionais do
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) – e em exames estaduais e municipais, como os
das secretarias de Educação.
O Sistema de Avaliação da Educação Básica é realizado periodicamente pelo INEP e permite
aos diversos níveis governamentais avaliar a qualidade da educação praticada no país, de modo a
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oferecer subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas baseadas em
evidências. Participam das avaliações no Ensino Fundamental, de acordo com os aprimoramentos
SAEB 2019, parte dos alunos do 2º, 5º e 9º anos.
Até 2018 o Saeb era composto por três avaliações externas em larga escala com nomes
distintos: Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB), Avaliação Nacional do Rendimento
Escolar (ANRESC) e a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). A ANA foi incorporada ao Saeb
pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013.
Fonte: INEP. Instruções para aplicação do SAEB. Brasília: Ministério da Educação do Brasil, 2013.
Disponível em: <https://goo.gl/qyfb8b>.
A partir de 2019, para as comunicações e os normativos sobre o Sistema de Avaliação da
Educação Básica, as referências serão sempre ao SAEB, acompanhado das etapas, das áreas de
conhecimento, dos tipos de instrumentos envolvidos etc.
O MEC determinou, por meio dos aprimoramentos para o SAEB 2019, que as Matrizes de
referência para as áreas de Língua Portuguesa e Matemática para o 2º ano serão conforme estabelecido
na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) de dezembro de 2017.
Fonte: INEP. Instruções para aplicação do SAEB. Brasília: Ministério da Educação do Brasil, 2018.
Disponível em: <https://goo.gl/nhgoYi>.
Os resultados do Saeb e as taxas de aprovação de cada escola formam parte do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Com o Ideb, ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da educação,
uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores os resultados mais
importantes da educação: aprendizagem e fluxo.
A realização de uma avaliação de sistema com amplitude nacional, para ser efetiva, exige a
construção de uma matriz de referência que dê transparência e legitimidade ao processo de avaliação,
informando aos interessados o que será avaliado.
A Matriz de Referência do Saeb, que tem por referência os Parâmetros Curriculares Nacionais,
descreve o objeto da avaliação – um referencial curricular mínimo para cada disciplina e ano e as
competências e habilidades esperadas dos alunos.
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Segundo Nery (2000), “[...] toda Matriz Curricular representa uma operacionalização das
propostas ou guias curriculares, que não pode deixar de ser considerada, mesmo que não a
confundamos com procedimentos, estratégias de ensino ou orientações metodológicas e nem com
conteúdo para o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula”.
Torna-se necessário ressaltar que as matrizes de referência não englobam todo o currículo
escolar. É feito um recorte com base no que é possível aferir por meio do tipo de instrumento de
medida utilizado no SAEB e que, ao mesmo tempo, é representativo do que está contemplado nos
currículos vigentes no Brasil.

PRESSUPOSTOS:

Língua Portuguesa
As matrizes de Língua Portuguesa da Prova Brasil / Saeb estão estruturadas em duas
dimensões.
Na primeira dimensão, que é “objeto do conhecimento”, foram elencados seis tópicos,
relacionados a habilidades desenvolvidas pelos estudantes. A segunda dimensão da matriz de Língua
Portuguesa refere-se às “competências” desenvolvidas pelos estudantes.
Dentro desta perspectiva foram elaborados descritores específicos para cada um dos seis
tópicos. Para compreender melhor as habilidades (descritores) de leitura avaliadas na Prova
Brasil/SAEB é interessante agrupá-las em três níveis de subcompetências.
Os tópicos a seguir descrevem esses níveis:
Segundo documento do Ministério da Educação:
Recuperação de informação: O leitor é capaz de encontrar informações no texto, a partir da procura,
identificação e seleção da informação solicitada.
Compreensão e interpretação: O leitor constrói uma compreensão ampla sobre o texto ou desenvolve
uma interpretação sobre uma ou mais partes do texto.
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Reflexão sobre forma e conteúdo: O leitor relaciona a informação encontrada em um texto com
conhecimentos vindo de outras fontes para avaliar o conteúdo e a estrutura do texto.
Ler com compreensão inclui, entre outros, três componentes básicos: a compreensão linear, a
produção de inferências, a compreensão global. A compreensão linear do texto diz respeito à
capacidade de reconhecer informações “visíveis” no corpo do texto e construir, com elas, o “fio da
meada” que permite a apreensão de sentidos. Essa capacidade se manifesta na possibilidade de, ao
acabar de ler uma narrativa, saber dizer quem fez o que, quando, como, onde e por quê.
Outra capacidade fundamental para ler com compreensão é a de produzir inferências. Trata-se
de “ler nas entrelinhas” ou compreender os subentendidos, realizando operações como associar
elementos diversos, presentes no texto ou que fazem parte das vivências do leitor, para compreender
informações ou inter-relações entre informações que não estejam explicitadas no texto. A
identificação das informações pontuais presentes no texto e a produção de inferências é que vão
possibilitar a compreensão global do texto lido, a composição de um todo coerente e consistente, ou
seja, a construção de sentido.
Pró Letramento: Programa de formação continuada. Brasília: MEC/SEB, 2008.
As provas de Língua Portuguesa (Saeb/Prova Brasil) têm foco na leitura. Por esse motivo é
importante avaliar a capacidade do aluno de ler, compreender, analisar e interpretar textos que são
praticados socialmente em vários níveis, em qualquer situação de comunicação.

Matemática
A matriz de referência de Matemática é composta por quatro temas relacionados a habilidades
desenvolvidas pelos estudantes. Dentro de cada tema há um conjunto de descritores ligados às
competências desenvolvidas. O conjunto de descritores é diferente em cada série avaliada. Para
compreender melhor as habilidades (descritores) matemáticas avaliadas na Prova Brasil/SAEB é
interessante agrupá-las em três níveis de subcompetências.
Os tópicos a seguir descrevem esses níveis:
Reprodução: O leitor é capaz de reproduzir fatos, conceitos e algoritmos. Ele reconhece, manipula e
utiliza representações numéricas ou da linguagem matemática.
Conexão: O aluno é capaz de manipular conceitos matemáticos. Ele lê, analisa e interpreta
informações de caráter quantitativo ou relações qualitativas.
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Reflexão: O aluno é capaz de formular e implementar estratégias de resolução.
As provas de Matemática (Saeb/Prova Brasil) têm foco na resolução de problemas. Portanto,
é necessário avaliar a capacidade do aluno de observar, estabelecer relações, comunicar-se em
diferentes linguagens, argumentar e validar processos e estimular formas de raciocínio como intuição,
indução, dedução e estimativa.
A equipe pedagógica da rede de ensino, diante do supra apresentado e após amplo estudo da
realidade atual tangente a educação do ensino fundamental, elaborou um projeto que desenvolverá os
alunos nas habilidades e competências exigidas pelo Ministério da Educação (MEC) nas avaliações
(SAEB / Prova Brasil) para que alcancem níveis esperados de proficiência e, consequentemente,
possam avançar com sucesso nos estudos.
Na conformidade dos pressupostos, os materiais didáticos observarão o quanto segue:
•

Atender as expectativas de aprendizagem dos alunos com dificuldade aos alunos com alto grau
de desenvolvimento;

•

Oferecer conteúdo para os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, de forma a garantir a
melhoria na qualidade de ensino e na equidade;

•

Promover a autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação com base nos
conhecimentos adquiridos;

•

O material deverá apresentar as capacidades cognitivas a fim de compreender e interagir com o
mundo de uma forma matemática, ou para resolver problemas.

•

Em virtude de o país participar do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)
em consonância com o INEP, como sendo a entidade responsável pela condução do PISA do
Brasil, juntamente com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
o material deverá contemplar capacidades fundamentais da matemática tais como: representação,
linguagem e operações simbólicas, delinear estratégias; matematizar; relacionar e argumentar;
utilizar linguagens e operação simbólicas, formais e técnicas; utilizar ferramentas matemáticas e
processo deverá: formular, empregar, interpretar e avaliar.

•

Com isso, o material deverá conter questões abrangentes para atender as capacidades
fundamentais da matemática, com vistas a atender a base nas descrições de diferentes níveis de
proficiência de letramento matemático do PISA.
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•

O material deverá contemplar o letramento matemático envolvendo: comunicação, matemática,
representação, raciocínio e argumentação, delinear estratégias para desenvolver problemas, uso
de linguagem simbólica, formal e técnica, operações, utilizar ferramentas matemáticas e com isso
os processos matemáticos alinhados a: Fórmulas situações matemáticas; Empregar conceitos,
fatos, procedimentos e raciocínios matemáticos; Interpretar, aplicar e avaliar resultados
matemáticos; Mudanças e relações; Espaço e forma; Quantidade; Incertezas e dados.

•

Os problemas devem relacionar com as atividades cotidianas dos estudantes, família ou colegas
e nesse contexto as situações de aprendizagem deverão contemplar dirigindo a elaboração dos
itens em pessoal, ocupacional, social e científico.

•

Apresentar uma grande variedade de exercícios divididos nos diversos níveis de proficiência,
desde o básico até o avançado, que abordem, na totalidade, as habilidades / descritores exigidos
nas Matrizes do SAEB e BNCC conforme especificado:

Habilidades a serem trabalhadas no material de Língua Portuguesa do 2º ano do Ensino Fundamental
Anos Iniciais:

-

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por memorização.

-

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada),
textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as necessidades e
interesses.

-

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou com
estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em substantivos
próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação.

-

(EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o texto
sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita
das palavras e pontuação.

-

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou
finais para criar novas palavras.
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-

(EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre letras e
fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e o, em posição
átona em final de palavra).

-

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

-

(EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).

-

(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera nos nomes das letras do alfabeto.

-

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

-

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

-

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

-

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de
sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo
do prefixo de negação in-/im-.

-

(EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e -inho/zinho.

-

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor
ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções
de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.

-

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

-

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema / assunto
/ finalidade do texto.

-

(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de fatos, de
experiências pessoais, mantendo as características do gênero, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de canção, quadrinhas,
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cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo
artístico-literário, considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.
-

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia.

-

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, travalínguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

-

(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, receitas
(modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de
cada um desses gêneros.

-

(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos
fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”,
“hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de
informatividade necessário.

-

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e
notícias curtas para público infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
slogans, anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao
público infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar,
dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

-

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e
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notícias curtas para público infantil, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
-

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans,
anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização destinados ao público
infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, considerando a situação comunicativa e
o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF02LP18) Planejar e produzir cartazes e folhetos para divulgar eventos da escola ou da
comunidade, utilizando linguagem persuasiva e elementos textuais e visuais (tamanho da
letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

-

(EF02LP19) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
notícias curtas para público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado
oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e
peça de campanha de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital
noticioso, cartas de leitor (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação
específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.

-

(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans publicitários.

-

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de
conscientização destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens.

-

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados para apresentar informações coletadas
em atividades de pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registros de experimentações).
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-

(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes
ambientes digitais de pesquisa, conhecendo suas possibilidades.

-

(EF02LP22) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
pequenos relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros
gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia, pequenos registros de observação de
resultados de pesquisa, coerentes com um tema investigado.

-

(EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
relatos de experimentos, registros de observação, entrevistas, dentre outros gêneros do campo
investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF02LP25) Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada
um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.

-

(EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros variados,
desenvolvendo o gosto pela leitura.

-

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.

-

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos pelo professor.

-

(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além
de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.

-

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.

-

(EF02LP29) Observar, em poemas visuais, o formato do texto na página, as ilustrações e
outros efeitos visuais.

Habilidades a serem trabalhadas no material de Língua Portuguesa do 4º ano do Ensino Fundamental
Anos Iniciais:
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-

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--grafema regulares
diretas e contextuais.

-

(EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais
a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).

-

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o
significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.

-

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l,
-r, -ão(s).

-

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de
interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em
enumerações e em separação de vocativo e de aposto.

-

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo
ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

-

(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).

-

(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso,
-eza, -izar/-isar (regulares morfológicas).

-

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens elencados,
medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação comunicativa e a finalidade
do texto.

-

(EF04LP10) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF04LP11) Planejar e produzir, com autonomia, cartas pessoais de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero carta e com a
estrutura própria desses textos (problema, opinião, argumentos), considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF04LP12) Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de montagem, de
jogos e brincadeiras e, a partir dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo.

-

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos
digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos, indicação de
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passos a ser seguidos) e formato específico dos textos orais ou escritos desses gêneros (lista/
apresentação de materiais e instruções/passos de jogo).
-

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes, local e momento/tempo da ocorrência
do fato noticiado.

-

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).

-

(EF04LP16) Produzir notícias sobre fatos ocorridas no universo escolar, digitais ou impressas,
para o jornal da escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo
com as convenções do gênero notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto
do texto.

-

(EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV
e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal
falado/televisivo e entrevista.

-

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncoras de jornais
radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados.

-

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de divulgação científica para crianças,
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.

-

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de
apresentação de dados e informações.

-

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de
observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

-

(EF04LP22) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais
ou impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.

-

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos,
a formatação e diagramação específica desse gênero (título do verbete, definição, detalhamento,
curiosidades), considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF04LP24) Identificar e reproduzir, em seu formato, tabelas, diagramas e gráficos em relatórios
de observação e pesquisa, como forma de apresentação de dados e informações.

-

(EF04LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de
acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.
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-

(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato, a distribuição e a diagramação das letras
do texto na página.

-

(EF04LP27) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personagens e de cena.

Habilidades a serem trabalhadas no material de Língua Portuguesa de 5º ano do Ensino Fundamental
Anos Iniciais:

-

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.

-

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

-

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

-

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.

-

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, onomatopeias).

-

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da humanidade.

-

(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros
efeitos visuais.

-

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
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-

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a
situação comunicativa e a finalidade do texto.

-

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, texto instrucional de regras de jogo, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

-

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs
argumentativos, dentre outros gêneros do campo político-cidadão, de acordo com as convenções
dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e
concluir sobre qual é mais confiável e por quê.

-

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.

-

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores.

-

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu efeito de sentido.

-

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização
por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas de personagens e de cena.

-

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.

-

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons
e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros.

-

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a
situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o suporte (qual é o portador
do texto); a linguagem, organização e forma do texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas.
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-

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de
ortografia e pontuação.

-

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.

-

(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

-

(EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

-

(EF05LP12) Planejar e produzir, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa e a finalidade do texto.

-

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de brinquedos e
livros de literatura infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo.

-

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de resenha crítica de brinquedos ou livros de
literatura infantil, a formatação própria desses textos (apresentação e avaliação do produto).

-

(EF05LP17) Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da
turma, a partir de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as
convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de
pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas,
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de dicionário, digitais ou
impressos, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

-

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

-

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de
tempo, espaço e de fala de personagens.
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-

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.

-

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

-

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respeitando os
turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de tratamento
adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

-

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou
discordância), expressão corporal, tom de voz.

-

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos
(solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

-

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em
conhecimentos sobre eles, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.

-

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando pontos
de vista diferentes.

-

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo
professor.

-

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas,
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

-

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições,
apresentações e palestras.

-

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, planejando
o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

-

(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.

-

(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de
acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.
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-

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

-

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonemagrafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.

-

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

-

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares,
contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares.

-

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes
significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados
termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos termos utilizados na linguagem usual.

-

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

-

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e reconhecer,
na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

-

(EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo
indicativo.

-

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância
com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.

-

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes
do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.

-

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de
prefixo e de sufixo.

-

(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em
conhecimentos sobre eles.

-

(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as escolhas de
variedade e registro linguístico de vloggers de vlogs opinativos ou argumentativos.

-

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto
final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras ortográficas.
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-

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos)
e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com
nível adequado de informatividade.

-

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples
para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou impressos, a formatação
e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões orais.

-

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

-

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonemagrafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.

-

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução
e o ponto de vista com base em quais histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira
e terceira pessoas.

-

(EF35LP30) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de sentido de
verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguísticas no discurso direto, quando
for o caso.

-

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.

-

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos
multissemióticos presentes nesses textos digitais.

Habilidades a serem trabalhadas no material de Língua Portuguesa do 8º ano do Ensino Fundamental
Anos Finais:
-

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares
sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico
de sua produção.

-

(EF08LP16) Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias de modalização e
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e
perífrases verbais, advérbios etc.).
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-

(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de sentido de
modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e expressões adverbiais), usando-os
para enriquecer seus próprios textos.

-

(EF89LP29) Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas
anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstrativos,
nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao invés de retomar o já dito), uso
de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase
utilizados nos textos de divulgação do conhecimento.

-

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.

-

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras
produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas,
que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências
anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros
e a temática e nas orientações dadas pelo professor.

-

(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial:
conjunções e articuladores textuais.

-

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc.
–, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.

-

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos
publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos
linguístico-discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal, jogos de palavras, figuras de
linguagem etc., com vistas a fomentar práticas de consumo conscientes.

-

(EF08LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em
períodos, diferenciando coordenação de subordinação.

-

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição
próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam
suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos
personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos
verbos de enunciação e das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados,
identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos
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diferentes gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero, da
caracterização dos espaços físico e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das
diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e indireto), do uso de
pontuação expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de
recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.
-

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais
decorrências; em reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de
abordagem, em entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses
defendidas em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor
presente.

-

(EF69LP16) Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do
relatar, tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e
hipermidiáticos no digital, que também pode contar com imagens de vários tipos, vídeos,
gravações de áudio etc.), da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial
(contextualização, defesa de tese/opinião e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e
contextualização do entrevistado e do tema, estrutura pergunta e resposta etc.

-

(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz
passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva).

-

(EF69LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor,
anúncios e propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a
articulação entre elas em campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a
adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à
construção composicional e estilo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros.

-

(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores).

-

(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos
definido ou indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito
ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos.

-

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia,
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras.
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-

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/
manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de
histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes,
festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de
cinéfilos, de música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética
e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs
e redes sociais e utilizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts
culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines,
fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, vídeo-minuto, dentre outras
possibilidades de práticas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

-

(EF08LP05) Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e
justaposição), apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.

-

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos
linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações
no tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da
estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as
onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas,
apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos, os
efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação,
metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e antítese e os
efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas
(adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como
modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e
ações próprios de cada gênero narrativo.

-

(EF08LP05) Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e
justaposição), apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.

-

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos,
argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente à questão controversa
de forma sustentada.
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-

(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa
de um ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de coesão que
marquem relações de oposição, contraste, exempliﬁcação, ênfase.

-

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos,
narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero,
usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos
gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita
colaborativa.

-

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos de poemas),
explorando o uso de recursos sonoros e semânticos (como figuras de linguagem e jogos de
palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica),
de forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.

Descritores a serem trabalhadas no material de Língua Portuguesa de 9º ano do Ensino Fundamental
Anos Finais:

-

Localizar informações explícitas em um texto. D1

-

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. D3

-

Inferir uma informação implícita em um texto. D4

-

Identificar o tema de um texto. D6

-

Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. D11

-

Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). D5

-

Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. D12

-

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.
D20

-

Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema. D21

-

Estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que
contribuem para a continuidade do texto. D2
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-

Identificar a tese de um texto D7

-

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la D8

-

Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto D9

-

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. D10

-

Estabelecer relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto. D11

-

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios
etc. D15

-

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. D16

-

Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. D17

-

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão
D18

-

Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ ou
morfossintáticos D19

-

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. D13

Habilidades a serem trabalhadas no material de Matemática do 2º ano do Ensino Fundamental Anos
Iniciais:

-

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão
de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).

-

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).

-

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou
“tem a mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.

-

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material
manipulável, por meio de diferentes adições.

-

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou
escrito.
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-

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de
até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

-

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de
adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não
suporte de imagens e/ou material manipulável.

-

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com
o suporte de imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

-

(EF02MA09) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a
partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.

-

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos.

-

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

-

(EF02MA12) Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um ponto de referência,
e indicar as mudanças de direção e de sentido.

-

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando
entradas, saídas e alguns pontos de referência.

-

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

-

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e
triângulo), por meio de características comuns, em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.

-

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e
de polígonos, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro
e milímetro) e instrumentos adequados.

-

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).

-

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e
meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.
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-

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar
o horário do início e do fim do intervalo.

-

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações cotidianas.

-

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”,
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.

-

(EF02MA22) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla
entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da
realidade próxima.

-

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis
categóricas de seu interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de
colunas simples.

Descritores a serem trabalhadas no material de Matemática de 4º ano do Ensino Fundamental Anos
Iniciais:

-

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.

-

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito
por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

-

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e
subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer
estimativas do resultado.

-

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e
divisão, para ampliar as estratégias de cálculo.

-

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.

-

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação
(adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
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-

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois
algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

-

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples
de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.

-

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como
unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

-

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas
para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.

-

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um
número natural.

-

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os
quais as divisões por um determinado número resultam em restos iguais, identificando
regularidades.

-

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário,
as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão,
para aplicá-las na resolução de problemas.

-

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente
entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses
termos.

-

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que
envolve as operações fundamentais com números naturais.

-

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio
de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis,
empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção,
transversais, paralelas e perpendiculares.

-

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar
seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.
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-

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.

-

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras geométricas planas
e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e de
softwares de geometria.

-

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades,
utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

-

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que
duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área.

-

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em
situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de
realização de uma tarefa e sua duração.

-

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida
a ela associada e utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no
exterior ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global.

-

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e
elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive,
planilhas eletrônicas.

-

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas
de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente
e responsável.

-

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de
ocorrência, reconhecendo características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.

-

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos
de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e
produzir texto com a síntese de sua análise.

-

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados
coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de
tecnologias digitais.
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Habilidades a serem trabalhadas no material de Matemática de 5º ano do Ensino Fundamental Anos
Iniciais:

-

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

-

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das
principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a
composição e decomposição e a reta numérica.

-

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as
ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como
recurso.

-

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

-

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionárias e
decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica.

-

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à
décima parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.

-

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com
números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

-

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e
com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

-

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio
multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de
árvore ou por tabelas.
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-

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre
dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros
por um mesmo número, para construir a noção de equivalência.

-

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.

-

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas
grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.

-

(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes
desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da
outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o todo.

-

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no
plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de
desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas.

-

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças de
direção e de sentido e giros.

-

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.

-

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos,
e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

-

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados
correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e de redução em malhas
quadriculadas e usando tecnologias digitais.

-

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.

-

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter
áreas diferentes e que, também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes.

-

(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir
volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
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-

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando
se esses resultados são igualmente prováveis ou não.

-

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios,
quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).

-

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.

-

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados
coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de
tecnologias digitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos
resultados.

Habilidades a serem trabalhadas no material de Matemática de 8º ano do Ensino Fundamental Anos
Finais:

-

(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento
na representação de números em notação científica.

-

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.

-

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do
princípio multiplicativo.

-

(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o
uso de tecnologias digitais.

-

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para
uma dízima periódica.

-

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações.

-

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano
cartesiano.
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-

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam
ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los,
utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.

-

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser
representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo ax2 = b.

-

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e
construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras
seguintes.

-

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um
algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes.

-

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença
algébrica e representá-la no plano cartesiano.

-

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou
inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas.

-

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência
de triângulos.

-

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica,
mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.

-

(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um algoritmo para a
construção de um hexágono regular de qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da
utilização de esquadros e compasso.

-

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução
de problemas.

-

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações
geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de instrumentos de desenho ou de
softwares de geometria dinâmica.

-

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.

-

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e
metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes.
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-

(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente
cujo formato é o de um bloco retangular.

-

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral,
utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os
elementos do espaço amostral é igual a 1.

-

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de
dados de uma pesquisa.

-

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em classes, de
modo que resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.

-

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média,
moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de
dados, indicada pela amplitude.

-

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética ou econômica), que
justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da
amostra pode ser feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e estratificada).

-

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem
adequada, e escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos
de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.

Descritores a serem trabalhadas no material de Matemática de 9º ano do Ensino Fundamental Anos
Finais:

-

Identificar a localização/movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações
gráficas D1

-

Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais,
relacionando-as com as suas planificações D2

-

Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos D3

-

Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades. D4

-

Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em
ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas D5
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-

Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não-retos
D6

-

Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são
semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se modificam ou não se alteram D7

-

Resolver problema utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número
de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares) D8

-

Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. D9

-

Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos D10

-

Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações D11

-

Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas D12

-

Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas D13

-

Resolver problema envolvendo noções de volume D14

-

Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida D15

-

Identificar a localização de números inteiros na reta numérica D16

-

Identificar a localização de números racionais na reta numérica D17

-

Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação) D18

-

Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação) D19

-

Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação) D20

-

Reconhecer as diferentes representações de um número racional D21

-

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados D22

-

Identificar frações equivalentes D23
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Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de

-

numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos
D24
Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração,

-

multiplicação, divisão, potenciação) D25
Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração,

-

multiplicação, divisão, potenciação) D26
-

Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais D27

-

Resolver problema que envolva porcentagem D28

-

Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas D29

-

Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica D30

-

Resolver problema que envolva equação do 2.º grau D31

-

Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de
números ou figuras (padrões) D32

-

Identificar uma equação ou inequação do 1.º grau que expressa um problema D33

-

Identificar um sistema de equações do 1.º grau que expressa um problema D34

-

Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações do
1.º grau D35

-

Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos D36

-

Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam
e vice-versa D37

ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS DOS MATERIAIS DIDÁTICOS:
•

Os conjuntos de materiais didáticos para alunos deverão ser compostos por dois livros
consumíveis por ano, sendo um livro que desenvolva as habilidades de Língua Portuguesa
(competência leitora) e outro livro que desenvolva as habilidades de Matemática (competência
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matemática) de acordo com as Matrizes de Referência exigidas nas avaliações do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB).
•

Com o objetivo de atender todas as situações de aprendizagem e exigências nas avaliações
externas e internas – em todos os diferentes níveis de proficiência dentro de cada habilidade
trabalhada, enfatizando a aprendizagem com qualidade e equidade –, os materiais deverão
apresentar uma quantidade adequada de exercícios, considerando no mínimo 50 portadores
textuais e 150 exercícios para Língua Portuguesa e 400 de Matemática por ano.

•

Os conjuntos de manuais do professor deverão ser compostos por dois volumes por ano, sendo
um para oferecer suporte pedagógico aos professores de Língua Portuguesa e o outro livro para
os professores de Matemática.

•

Os manuais do professor deverão apresentar o conteúdo e o formato do material do aluno
acrescentado de encaminhamentos pedagógicos para todas as habilidades e descritores
trabalhados, além de gabaritos.

•

Os exercícios propostos nos materiais de matemática deverão ser organizados em
habilidades/descritores e níveis de proficiência.

•

Os exercícios propostos nos materiais de matemática deverão ser organizados em
habilidades/descritores e níveis de proficiência.

•

Os livros de Língua Portuguesa devem propor produções textuais com espaços adequados para
a realização das atividades no próprio livro.

•

Todos os exercícios dos livros de Língua Portuguesa, tanto na versão do aluno quanto na versão
do professor, devem oferecer a indicação das Habilidades/Descritores trabalhados, possibilitando
ao docente a retomada de conteúdo pontualmente, caso a caso, de acordo com a dificuldade de
aprendizagem apresentada.

•

Todos os recursos didáticos e orientações pedagógicas necessárias para o uso adequado do
material deverão estar dispostas em um único volume por área do conhecimento/ano, garantindo
o acesso as informações indispensáveis para a melhor utilização do material à todos os
envolvidos no processo de ensino/aprendizagem.

•

Com o objetivo de garantir o acesso a materiais didáticos de alta qualidade, que favoreçam o
desenvolvimento das habilidades para alcançar as competências necessárias exigidas em
avaliações internas e externas, os conteúdos dos livros devem estar atualizados em relação aos
aspectos pedagógicos, tecnológicos, gráficos e visuais.
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•

Ao mesmo tempo em que estimulam e despertam o interesse dos alunos pelos estudos os recursos
gráficos utilizados na composição dos livros devem favorecer o aprendizado oferecendo imagens
em alta definição que privilegiam a legibilidade e compreensão do conteúdo.

•

Para garantir a melhor apresentação dos conteúdos e durabilidade dos livros durante todo o ano
letivo, os livros dos alunos deverão ser apresentados com as seguintes especificações mínimas:
formato 20,5x27,5 cm, capa impressa em policromia 4x0 cores sobre papel cartão branco de
300g/m2 com acabamento em laminação brilho; miolo impresso em policromia 4x4 cores sobre
papel offset branco com no mínimo 75g/m2 a encadernação deve ser em brochura com cola PUR
de forma que não possibilite a separação de páginas do material.

•

Os manuais do professor deverão seguir as mesmas características técnicas dos livros dos alunos
e poderão ser impressos em preto e branco 1x1 cor.

•

Os livros deverão apresentar estrutura editorial completa com folha de rosto, ficha técnica, ISBN,
ficha catalográfica, apresentação do material, introdução com as orientações pedagógicas,
atividades e ao final os gabaritos e as referências bibliográficas.

•

As ilustrações e imagens devem ser claras e precisas, com o único propósito de contribuírem no
processo de aprendizagem, bem como devem ser indicadas as fontes bibliográficas das quais
foram retiradas.

•

Em respeito à legislação e as normas técnicas pertinentes à edição de livros didáticos, as imagens
e textos utilizados na composição dos livros devem estar acompanhadas dos respectivos créditos
e da identificação das fontes de onde foram reproduzidos.

AVALIAÇÕES DA APRENDIZAGEM
•

O objetivo das avaliações da aprendizagem é a criação de um programa de acompanhamento
semanal da aprendizagem, por meio de mecanismo de verificação de conteúdo que seja capaz de
diagnosticar o desempenho individual e coletivo, oferecendo dados para análise de verificação
das metas traçadas pelo órgão educacional responsável.

•

Para a realização do programa de acompanhamento semanal da aprendizagem serão adquiridas
avaliações escolares de Língua Portuguesa e Matemática em quantidade de modelos suficientes
para atender a periodicidade semanal durante um ano letivo as turmas de 2º, 4º, 5º, 8° e 9° anos
do Ensino Fundamental.
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•

As avaliações devem auxiliar o professor no acompanhamento da aprendizagem dos alunos e deve
ser criado um cronograma juntamente com equipe pedagógica e corpo docente para juntos atingir
a excelência em qualidade e equidade.

•

As avaliações da aprendizagem a serem adquiridas deverão estar alinhadas as exigências mínimas
solicitadas pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

•

Ao longo do ano letivo as avaliações da aprendizagem devem abordar todo o conteúdo de acordo
com os descritores/habilidades referenciados nas Matrizes do Saeb.

•

Deverão ser fornecidas avaliações em formato digital de forma a possibilitar a autonomia na
produção das avaliações por parte da gestão municipal de educação.

•

As avaliações devem ser formuladas com 20 questões objetivas com quatro alternativas cada,
sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de Matemática, acompanhadas do gabarito para correção.

•

As questões deverão ser identificadas com os respectivos descritores abordados.

•

As avaliações da aprendizagem deverão ser enviadas à diligência municipal de ensino, a quem
compete à impressão, aplicação e correção das provas.

•

O programa de assessoria pedagógica deve fornecer mecanismos digitais de registro e controle
dos resultados obtidos que indiquem de forma imediata as questões com maior índice de
dificuldade, possibilitando a identificação do conteúdo a ser retomado e ou reforçados na semana
seguinte.

•

Os mecanismos digitais de registro e controle dos resultados das avaliações deverão ser fornecidos
em modelos distintos para:

a) professores, análise dos resultados obtidos pela sala;
b) diretores, análise dos resultados obtidos pela escola;
c) e rede de ensino, análise dos resultados obtidos pela rede de ensino.

ASSESSORIA PEDAGÓGICA DE FORMAÇÃO
Público: gestores da educação e professores da rede municipal de ensino que atuam nos
segmentos e anos atendidos pelo material licitado.
Assessoria pedagógica de implantação especializada nos exames externos da aprendizagem:
•

Espera-se que a seja capaz de:
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-

Orientar o corpo docente para aprimoramento do trabalho em sala de aula, buscando em conjunto
de estratégias de melhorias do processo de ensino aprendizagem.

-

Colaborar para a compreensão e melhoria do processo ensino/aprendizagem nas disciplinas de
Língua Portuguesa e Matemática prioritariamente com análise da Matriz de Referência do Saeb
– Tópicos e Descritores;

-

Esclarecer todos os integrantes da equipe pedagógica sobre o que é a avaliação, garantindo a
organização interna para a realização da prova e saber como utilizar os resultados diagnósticos
em benefício dos processos de ensino e aprendizagem;

-

Orientar professores no desenvolvimento de novas abordagens metodológicas comprometidas
com a superação de dificuldades apresentadas em avaliação diagnóstica realizada das
competências e habilidades exigidas na Prova Brasil;

-

Analisar com o corpo docente o SAEB avalia em âmbito mais aprofundado e direcionar com
material impresso o desenvolvimento do trabalho com os alunos;

-

Aperfeiçoar o conhecimento dos docentes de forma que sejam autores de seu próprio plano de
trabalho, a partir da atualização de seus saberes e geração de novas práticas pedagógicas;

-

Propor aos docentes estratégias que possam detectar o nível de aprendizado em que cada aluno
se encontra;

•

Contribuir para o aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua prática pedagógica.
Diante do contexto supra, a assessoria pedagógica deverá oferecer assessoria de implantação para
professores e gestores da rede de ensino, na modalidade presencial, totalizando 8 horas, sendo 4
horas para a área de Matemática do Ensino Fundamental Anos Iniciais, 4 horas para a área de
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental Anos Iniciais, em dias e horários a serem agendados
em acordo com a gestão municipal de ensino.

•

A assessoria de implantação deverá ser realizada por profissionais especializados, com formação
e experiência comprovada. Para comprovação deverão ser apresentados certificados de graduação,
certificados de pós-graduação stricto sensu (mestrado e/ou doutorado) nessas áreas ou áreas afins
e certificados que atestem a experiência exigida de no mínimo 5 anos de atuação de docência na
área da formação oferecida. Também deverá ser apresentado o currículo que comprove o trabalho
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desempenhado especificamente com cursos e publicações relacionadas aos exames nacionais de
aprendizagem.
•

Deverá ser disponibilizado a todos os docentes dos anos atendidos e equipe gestora, suporte via
telefone e e-mail com resposta em um prazo máximo de 72 horas.

•

A empresa deve ainda disponibilizar encontro educacional para professores e gestores das redes
municipais conveniadas, em local a ser definido, com o intuito promover a troca de vivências e
aprendizados entre os professores e coordenadores de diversas redes municipais e a
aperfeiçoamento profissional por meio de palestras com especialistas da educação.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

Assessoria pedagógica:
A implantação deverá ser realizada no início do contrato, em local e datas a definir pela gestão
municipal da educação.

Material didático e pedagógico:
Os materiais didáticos objeto dessa aquisição deverão ser entregues etapa única em até 15 dias
após o pedido e /ou autorização de fornecimento a ser expedida pela gestão municipal de ensino.
As avaliações da aprendizagem deverão ser entregues em formato digitais ao longo do ano
letivo, de acordo com o cronograma a ser definido junto a gestão municipal de ensino.

5. JUSTIFICATIVA
Com base nos últimos resultados da Prova Brasil, sugerimos a aquisição de um material
didático com conteúdo específico destinado a preparar os alunos para próxima avaliação, desta forma,
visando à melhoria da qualidade do ensino em nossa Rede.
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6. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
O Valor estimado para a futura contratação será estimado pelo departamento de Compras.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 – Compete à CONTRATADA:
7.1.1 – A CONTRATADA se compromete a fornecer os objetos da presente licitação, observando a
exigência da Secretaria solicitante, quanto à qualidade, embalagem e quantidades previstas neste
Termo;
7.1.2 – Os objetos deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido e nas quantidades solicitadas,
sob pena de responsabilidade contratual, salvo caso fortuito ou motivo de força maior;
7.1.3 – Todo o transporte a ser executado em função da entrega ser parcelada é de total
responsabilidade da contratada, correndo por sua conta e risco, inclusive fretes, embalagens, carga e
descarga;
7.1.4 – A CONTRATADA responsabilizará por todos os danos causados por seus empregados a
Secretaria e/ou terceiros;
7.1.5 – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6 – A Secretaria, através de representante e a qualquer tempo, terá acesso à inspeção do produto a
ser entregue pelo fabricante ou fornecedor, verificando as condições de atendimento à proposta;
7.1.7 – A Secretaria através de servidor responsável técnico está autorizada a receber os objetos e
fiscalizar o padrão de qualidade e validade dos produtos fornecidos.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – SMEC
8.1 – Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato.
8.2 – Prestar qualquer esclarecimento que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA pertinentes ao objeto do contrato.
8.3 – Efetuar o pagamento a CONTRATADA na forma prevista em contrato.
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8.4 – Designar um servidor como gestor para acompanhar e fiscalizar a entrega do material e atestar
faturas conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93.

9. PRAZO
O prazo máximo para o fornecimento dos materiais descritos no item 2 deste Termo é de até
30 (Trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da Nota de empenho.

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
O prazo da contração contará a partir do recebimento da nota de empenho, até o fim do período
de garantia.

11. DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
A entrega será efetuada, em dia útil, na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura
que se faz na Rua Ernestina Bravo, nº 155, Bacaxá, Saquarema - RJ, acompanhado por um funcionário
da mesma.

12. CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
No julgamento, será considerada vencedora a licitante que apresentar a proposta de menor
preço por item de acordo com as especificações do edital e seus anexos.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos necessários ao custeio de que trata este Termo de Referência correrão à conta da
dotação orçamentária: PT: 123610025.2.095000, ND: 3.3.90.30.00.00.00, FICHA: 150, FONTE:
1.111.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO
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O pagamento será realizado mediante entrega, conforme solicitação. O documento de cobrança será
apresentado a Secretaria Municipal de Educação e Serviços Públicos, CNPJ n° 32.147.670/0001-21,
para que seja atestado e após, entregue na Secretaria Municipal de Finanças. O prazo para pagamento
é de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal devidamente atestada e
sua entrega na Secretaria Municipal de Finanças de acordo com os termos da alínea “a”, artigo 40 da
Lei Federal nº 8.666/93.

O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso superior

a 30 (trinta) dias, sofrerá incidência de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, também “PRO-RATA
TEMPORE”, de acordo com o que preceitua o artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei Federal nº
8.666/93.

15. DAS PENALIDADES
15.1 – Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita
às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e ao pagamento de multa nos seguintes
termos:
a) 1% (um por cento) do valor do material não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez
por cento) do valor do material;
b) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do material, caracterizada em dez dias
após o vencimento do prazo de entrega estipulado: 10% (dez por cento) do valor do material;
c) pela demora em substituir o material rejeitado, a contar do segundo dia da data da notificação da
rejeição: 2% (dois por cento) do valor do material recusado, por dia decorrido;
d) pela recusa da Contratada em substituir o material rejeitado, entendendo-se como recusa a
substituição não efetivada nos cinco dias que se seguirem rejeição: 10% (dez por cento) do valor do
material rejeitado;
e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada nestas Condições Gerais e não abrangida nas
alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento;
15.2 – As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente,
ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos
cabíveis.
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15.3 – As importâncias relativas a multas serão descontadas do pagamento porventura devido à
CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.
15.4 – A CONTRATANTE poderá, ainda, cancelar a Nota de Empenho decorrente da dispensa, sem
prejuízo das penalidades previstas nos subitens anteriores e de outras previstas em lei.

16. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
Fica designada para Gestora do presente contrato a servidora Lucimar Pereira Vidal da
Costa, Matrícula 57657-1 e como Fiscal do contrato o servidor Robledo dos Santos Gomes,
Matrícula 52.108-1.

Saquarema, 20 de Março de 2019.

Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação e Cultura
Mat. 209996-2
Saquarema - RJ
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ANEXO II – (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROCESSO: 5913/2019
Pregão Nº 053/2019
CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço completo da matriz),
inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob n.º ................., representada neste ato por seu(s)
(qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º
............. e CPF n.º........................, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante representante o(a)
Sr(a)....................................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF
n.º.................................., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa)
perante .................... (indicação do órgão licitante), no que se referir ao Pregão 053 / 2019, com poderes para
tomar qualquer decisão durante todas as fases do Registro de preço, inclusive apresentar, os envelopes e
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (A) PROPOSTA DE PREÇOS (B) em nome da Outorgante, desistir
expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão,
prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame, em nome da Outorgante.

Saquarema,** de ***** 2019

Assinatura/Carimbo Representante Legal

OBS.1: O Credenciamento deverá ser apresentado junto com a documentação de credenciamento, fora dos
envelopes, apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinado pelo representante legal da
empresa.

OBS.2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar pela
sociedade, a falta de qualquer uma delas invalida o documento, salvo se for saneada no momento do
credenciamento.
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ANEXO III – (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
PROCESSO: 5913/2019
PREGÃO Nº: 053/2019

................................................................................................, inscrita no CNPJ nº ............................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________ e do CPF nº __________, em atenção ao disposto no art. 4º, VII, da Lei Federal nº 10.520/02,
declara que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão nº
053/2019. Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação.

......................................................................................
(data)

......................................................................................
(Assinatura/Carimbo representante legal)

OBS.:
Esta declaração deverá ser apresentada junto com a documentação de credenciamento, fora dos envelopes.
A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante e estar assinada pelo
representante legal da empresa.
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Anexo IV
(MODELO) PREÇO MÁXIMO SUGERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO

Item

Descrição de Materiais

Unid.

Quant.

Valor Unitário

Valor Total

1

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Matemática:
livro
2:
Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-210-8.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 296, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

1.140

R$ 84,66

R$ 96.512,40

2

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Língua Portuguesa: livro 2: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-212-2.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 72, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

1.140

R$ 84,66

R$ 96.512,40

3

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Matemática:
livro
4:
Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-218-4.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 192, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

1.158

R$ 84,66

R$ 98.036,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________

4

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Língua Portuguesa: livro 4: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-220-7.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 128, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

1.158

R$ 84,66

5

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Matemática:
livro
5:
Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-222-1.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 184, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

979

R$ 84,66

R$ 82.882,14

6

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Língua Portuguesa: livro 5: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-224-5.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 128, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR

UNID

979

R$ 84,66

R$ 82.882,14

7

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Matemática:
livro
8:
Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-234-4.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 136, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

1.023

R$ 84,66

R$ 86.607,18

R$ 98.036,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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RUBRICA _______ FLS. ________

8

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Língua Portuguesa: livro 8: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-236-8.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 128, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

1.023

R$ 84,66

9

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Matemática:
livro
9:
Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural,
ISBN:
978-85-8011-238-2.
Autoria:
obra
coletiva
concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 192, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento:
verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.

UNID

890

R$ 84,66

10

Livro: Um giro pela aprendizagem:
Língua Portuguesa: livro 9: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural, ISBN: 978-85-8011-240-5.
Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade
de páginas: 136, formato fechado: 20,5 x
27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2,
acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

UNID

890

R$ 84,66

R$ 86.607,18

R$ 75.347,40

R$ 75.347,40

TOTAL: R$ 878.770,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________
ANEXO V
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROPOSTA DE PREÇO
COM EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESAS – ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
PROCESSO nº 5913/2019
Pregão 053 / 2019
Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para contratação de empresa para o aquisição de
materiais didáticos e pedagógicos que proporcionem o desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no
Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de
implantação a ser realizada por especialistas nas áreas de conhecimento, conforme informações contidas no Processo
Administrativo nº 5913/2019. Para tanto informamos que a validade da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo de
fornecimento será de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

ITEM

9

10

TIPO DO ITEM

UND QUANT MARCA

Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 9: Ensino
Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-85-8011-2382. Autoria: obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora
Brasil Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 192, formato UNID
fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo:
offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e encadernação
brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro 9:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN: 978-858011-240-5. Autoria: obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida
pela Editora Brasil Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 136,
UNID
formato fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel
do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

890

890

Razão Social:
CNPJ:
Dados Bancários:
Telefone:
Local/Data:
(Assinatura/Carimbo Representante Legal)

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________
ANEXO V
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROPOSTA DE PREÇO
COM RESERVA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, MICROEMPRESAS – ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço aquisição de materiais didáticos e pedagógicos que
proporcionem o desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de implantação a ser realizada por especialistas
nas áreas de conhecimento, conforme informações contidas no Processo Administrativo nº 5913/2019. Para tanto
informamos que a validade da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo de fornecimento será de acordo com a solicitação
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

ITEM

1

2

3

4

5

TIPO DO ITEM
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 2:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-210-8. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 296, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
2: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-212-2. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 72, formato fechado: 20,5
x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo:
offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 4:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-218-4. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 192, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
4: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-220-7. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 5:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-222-1. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 184, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do

UND. QUANT.

QUANT.
PREÇO
MARCA
25%
UNITÁRIO

UNID

1.140

285

UNID

1.140

285

UNID

1.158

289

UNID

1.158

289

UNID

979

244

VALOR
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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6

7

8

miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
5: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-224-5. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 8:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-234-4. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 136, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
8: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-236-8. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

UNID

979

244

UNID

1.023

255

UNID

1.023

255

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)
Razão Social:
CNPJ:
Dados Bancários:
Telefone:
Local/Data:
(Assinatura/Carimbo Representante Legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________
ANEXO V
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROPOSTA DE PREÇO
COM RESERVA DE 75% PARA AS DEMAIS EMPRESAS

Estamos encaminhando a esta Prefeitura proposta de preço para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos
que proporcionem o desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de implantação a ser realizada por
especialistas nas áreas de conhecimento, conforme informações contidas no Processo Administrativo nº 5913/2019. Para
tanto informamos que a validade da mesma é de 60 (sessenta) dias, e o prazo de fornecimento será de acordo com a
solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

ITEM

1

2

3

4

5

TIPO DO ITEM
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 2:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-210-8. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 296, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
2: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-212-2. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 72, formato fechado: 20,5
x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do miolo:
offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 4:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-218-4. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 192, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
4: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-220-7. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 5:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-222-1. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 184, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

UND. QUANT.

QUANT.
PREÇO
MARCA
75%
UNITÁRIO

UNID

1.140

855

UNID

1.140

855

UNID

1.158

869

UNID

1.158

869

UNID

979

735

VALOR
TOTAL
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6

7

8

Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
5: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-224-5. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 8:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-234-4. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 136, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa: livro
8: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural,
ISBN: 978-85-8011-236-8. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 128, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.

UNID

979

735

UNID

1.023

768

UNID

1.023

768

Valor total da proposta é de R$ ****,***,** (********************************)
Razão Social:
CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Processo nº 5913/2019
RUBRICA _______ FLS. ________

ANEXO VI

(MODELO) DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO
(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROCESSO Nº: 17733 / 2018
PREGÃO Nº 053 / 2019
DECLARAÇÃO
(nos termos da Lei Federal n.º 9854/99)

Eu, ___________________________________________, (nome completo) representante legal da empresa
________________________________________, (nome da pessoa jurídica) interessada em participar no
processo licitatório n.º 5913/2019, Pregão nº 053 / 2019, declaro, sob as penas da Lei, que, nos termos do
inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8666/93 que a referida empresa encontra-se em situação regular
perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º
da Constituição Federal.

Saquarema, ** de ******** de 2019.

Assinatura/Carimbo Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os demais
documentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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ANEXO VII
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _XXX /2019
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053 / 2019.

Aos XXXX dias do mês de XXXX do ano de 2019, a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com
sede à Rua Coronel Madureira, n.º 77 – Centro – Saquarema – RJ – CEP Nº 28990-000, neste ato representado
pelo(a) Secretário(a) Municipal de Educação e Cultura, o(a) Sr(a). XXXXXXXXXX, portador da carteira de
identidade nº ******** e inscrita no CPF sob o nº ********, no uso de suas atribuições e com base no
Resultado do Pregão Presencial nº 053 /2019 constante no Processo Administrativo nº 5913/2019, RESOLVE
Registrar o Preço da empresa: XXXXXXXXXXXXXX, Representado pelo sr (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
portador do RG XXXXXXXXXXXXXXXX e no CPFXXXXXXXXXXXX, sujeitando-se as partes às determinações da
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e sendo observadas
as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.
1. DO OBJETO
A presente ATA tem por objeto Registro de Preços para aquisição de materiais didáticos e pedagógicos que
proporcionem o desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de implantação a ser
realizada por especialistas nas áreas de conhecimento, conforme especificações constantes do Termo de
Referência deste Edital, de acordo com o Processo Administrativo nº 5913/2019.
2. DO CONTRATADO
2.1 O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor (es) e as especificações do(s) material(ais) registrados
nesta Ata, encontram-se indicados na(s) tabela(s) abaixo(s):

FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
CNPJ:
TELEFONE:
CONTATO:
Item

1

2

Descrição de Materiais
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 2:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-210-8. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 296, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa:
livro 2: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural, ISBN: 978-85-8011-212-2. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil
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Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 72, formato
fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho
na capa e encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 4:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-218-4. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 192, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa:
livro 4: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural, ISBN: 978-85-8011-220-7. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil
Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 128, formato
fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho
na capa e encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 5:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-222-1. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 184, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa:
livro 5: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural, ISBN: 978-85-8011-224-5. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil
Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 128, formato
fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho
na capa e encadernação brochura cola PUR
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 8:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-234-4. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 136, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa:
livro 8: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural, ISBN: 978-85-8011-236-8. Autoria: obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil
Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 128, formato
fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho
na capa e encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Matemática: livro 9:
Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil Cultural, ISBN:
978-85-8011-238-2. Autoria: obra coletiva concebida,
desenvolvida e produzida pela Editora Brasil Cultural
(organizadora), quantidade de páginas: 192, formato fechado:
20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas, papel do
miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho na capa e
encadernação brochura cola PUR.
Livro: Um giro pela aprendizagem: Língua Portuguesa:
livro 9: Ensino Fundamental (aluno) – Editora Brasil
Cultural, ISBN: 978-85-8011-240-5. Autoria: obra coletiva
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concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Brasil
Cultural (organizadora), quantidade de páginas: 136, formato
fechado: 20,5 x 27,5 cm, papel da capa: cartão 300 gramas,
papel do miolo: offset 75g/m2, acabamento: verniz UV brilho
na capa e encadernação brochura cola PUR.

3. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
3.1 O objeto desta licitação deverá ser fornecido de acordo com o cronograma de entrega por parte secretaria
solicitante.
3.2 A solicitação de Fornecimento será enviada para a fornecedora, através de um requerimento elaborado
pela Secretaria solicitante.
4. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
4.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1.1 A CONTRATADA compromete-se, durante a vigência da ATA:
I.

Para o bom e fiel atendimento desta ata, deverá a CONTRATADA, obrigatoriamente, cumprir
rigorosamente ao disposto no Pregão em epígrafe;

II.

Todos os tributos, encargos e ou contribuições que incidam sobre a execução desta ata, serão de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA;

III.

A CONTRATADA é a única, integral e exclusiva responsável, em qualquer caso, por todos os danos e
prejuízos, de qualquer natureza, que causar à municipalidade, ou a terceiros, decorrentes da
execução do objeto desta ATA, respondendo por si e por seus sucessores;

IV.

A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução da ATA, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

V.

A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, o objeto da ATA em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes
da execução ou do material empregados, nos termos do art. 69;

VI.

A CONTRATADA é a única responsável pelas obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária, fiscal e comercial, resultante da execução da ATA, não tendo, nesse sentido, os seus
empregados e prepostos, qualquer vínculo com o Município;

VII.

Fornecer os produtos em conformidade com o solicitado no item 2 do Termo de Referência;

VIII.

Cumprir com os prazos de fornecimento determinados no Termo de Referência;

IX.

Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;

X.

A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no TERMO DE REFERÊNCIA e, por
conseguinte, na ATA e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso
daqueles;

XI.

Submeter-se à fiscalização da SMS, através do setor competente, que acompanhará o fornecimento
do material, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de
garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

XII.

As penalidades ou multa impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições
legais que regem a execução do objeto de presente Termo serão de inteira responsabilidade da
Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e
serviços auxiliares;
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XIII.

Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais legislações
pertinentes;

XIV.

Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela CONTRATANTE.

4.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.2.1. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora outras, não previstas
no presente Edital e que por Lei lhe couberem:
I.

Cumprir na íntegra o estabelecido na presente ata de registro de preço;

II.

Designar um servidor como fiscal para acompanhar e gerenciar a execução da ata e atestar as faturas
conforme previsto no art. 67 da Lei 8.666/93. A fiscalização e aprovação do serviço ficará a cargo do
servidor *** matrícula ***.

III.

O extrato da presente ata será publicado, nos termos do parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

IV.

Responsabilizar-se, após o devido processo licitatório, lavrar a ATA com base nas disposições da Lei
8.666/93 e suas alterações.

V.

Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.

VI.

Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.

VII.

Zelar para que durante a vigência da ATA, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a
CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na prestação.

VIII.

Serão consideradas, para efeito de pagamento, as compras efetivamente realizadas pela
CONTRATADA e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

5. DO PAGAMENTO
5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante o fornecimento ora solicitado, com a
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada por servidores municipais.
5.2 A nota de empenho será emitida quando da solicitação de fornecimento de acordo com a especificação e
as quantidades solicitadas.
5.3 Sobre o valor faturado será retido na fonte o correspondente ao imposto sobre a renda, a contribuição
social sobre o lucro líquido, a contribuição para a seguridade social - cofins e a contribuição para o PIS/PASEP,
conforme art. 64, da Lei nº 9.430, de 27/12/96 e Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03 e Lei nº 9.718, de
27/11/98.
5.4 As empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Micro empresas e Empresas de Pequeno Porte), não sofrerão a retenção na fonte dos valores acima citados,
conforme o disposto no inciso XI do art. 25 da Instrução Normativa nº 306, de 12/03/03, devendo apresentar,
para fins de comprovação da condição de optante, cópia do termo de opção e a declaração de que trata o
artigo 26 da IN/SRT nº 306, de 12/03/03, em duas vias, assinadas pelo representante legal.
5.5 Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do
FGTS- CRF expedido pela CEF e CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, a CONTRATADA deverá
anexar à Nota Fiscal-fatura as cópias devidamente atualizadas.
6. DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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6.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei
8.666/93, com as devidas justificativas.
6.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da
Ata de promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
6.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado
no mercado, o órgão gerenciador deverá:
A) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado;
B) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
C) Convocados os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
6.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
A) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento; e
B) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
6.5 As alterações referentes ao reequilíbrio econômico-financeiro serão procedidas de republicação do
extrato da ata, que farão parte da mesma, como se nela estivesse transcrita.
7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
A) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
B) não aceitar a Solicitação de Fornecimento e a Nota de Empenho no prazo estabelecido, sem justificativa
aceitável;
C) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
D) presentes razões de interesse público.
7.2 O cancelamento do Registro do fornecedor ou de item constante da Ata, será formalizado por despacho
do Ordenador de Despesa assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro ou de item registrado na ocorrência de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de
força maior devidamente comprovado.
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A despesa decorrente da presente aquisição correrá a conta da Dotação Orçamentária que estará livre no
momento do empenho da Secretaria Solicitante.
9. DA VIGÊNCIA
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O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.
10. DA VIGÊNCIA e DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1. A vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicação da ata e
consequentemente da assinatura dos licitantes, nos termos do art. 9º do Decreto Municipal n.º 1.150 de
13.12.2011;

10.2. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Saquarema, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº
7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

10.3. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal de Saquarema,
conforme estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico.

10.4. Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no
parágrafo 4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/13.

11. DAS PENALIDADES
11.1 Ao licitante que retardar a execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução
da ATA e prestar informações inverídicas, garantido o direito prévio da ampla defesa, o município poderá
aplicar as penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo das demais previstas na Lei nº 10.520/02 e no art.87
da Lei nº 8.666/93:
11.2 Em caso de inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA
está sujeita às seguintes penalidades, garantida prévia defesa:
A) advertência;
B) multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da ATA, por dia de atraso injustificado ou justificado e não
aceito, na entrega do material. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias a ATA poderá ser rescindido;
C) suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo de até 5(cinco) anos e
descredenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores;
D) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ATA por infração de qualquer outra cláusula contratual,
dobrável na reincidência.
11.3 A recusa injustificada da firma adjudicatária em receber a Nota de Empenho no prazo de 48 (quarenta e
oito horas) após a convocação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades legalmente estabelecidas.
11.4 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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12.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera para a administração, a
obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir independentemente da estimativa de
consumo indicada no respectivo Edital de Licitação.
12.2 As empresas signatárias desta Ata, cujo preço é registrado, declaram estarem cientes das suas obrigações
para com o município de Saquarema, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que
passam a fazer parte integrante da presente Ata e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.
12.3 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, desde que previamente autorizada pelo órgão
licitante, poderá ser utilizada por qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado
do certame licitatório.
12.4 As demais condições da contratação estão consignadas à Ata de Registro de Preços.
13. DO FORO

13.1 É competente o Foro da Comarca de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer
dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.
14. DA CONCLUSÃO
14.1 E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ordenador de Despesa
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
CNPJ XXXXXXXXXX

Testemunha

Testemunha

Nome:

Nome:

CPF:

CPF:

RG:

RG:
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ANEXO VIII – (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
PROCESSO: 17733 / 2018
PREGÃO Nº 053 / 2019
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS OU SUPERVENIENTE.

A Firma/Empresa _____________________________________________________________________,
sediada na rua ____________________, no ______, __(cidade) __ , _(estado) , inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, por seu representante legal (Diretor, Gerente,
Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, a INEXISTÊNCIA de fatos supervenientes, que impossibilitem
sua habilitação no Pregão 053 / 2019, pois que continuam satisfeitas as exigências previstas no art. 27 da Lei
nº 8.666/93 e alterações.

Saquarema ** de ******* 2019

________________________________
Assinatura / Carimbo Representante Legal

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os demais
documentos.
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ANEXO IX – AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

Processo nº.: __/20__
Licitação nº.: __/20__
Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:

1. Objeto: A presente destina-se à____________________ conforme Edital de Pregão n.º__, Registro de Preço
.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº______
PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _________
CONTRATO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE
SAQUAREMA E PELA EMPRESA _________, QUE
TEM POR OBJETO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
DIDÁTICOS
E
PEDAGÓGICOS
QUE
PROPORCIONEM O DESENVOLVIMENTO DAS
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS AVALIADAS NO
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
(SAEB), COM FORNECIMENTO DE AVALIAÇÕES DE
APRENDIZAGEM E ASSESSORIA DE IMPLANTAÇÃO
A SER REALIZADA POR ESPECIALISTAS NAS ÁREAS
DE CONHECIMENTO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.147.670/0001-21, com sede na
Rua Coronel Madureira, 77– Centro, Saquarema – RJ, CEP 28990-000, doravante denominado MUNICÍPIO,
representado pelo Secretário (a) XXXXXX, Senhor (a) XXXXXX, brasileiro(a), portador (a) da carteira de
identidade n°. XXXX, expedida pelo XXXX, e inscrito (a) no CPF sob o n°. XXXXX.,
CONTRATADA: ______________________, inscrita no CNPJ (MF) n.º __________________, localizada no (a)
______________________________,
representada
pelo(a)
__________________
Sr(a).
___________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º ___________________ e CPF (MF) n.º
_________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por
_____________________.
Pelo presente instrumento, devidamente autorizado pelo Processo Administrativo nº __________/2017, e
em conformidade ao Pregão nº ____/_____ e Ata de Registro de Preços nº ____/_______, regido pela Lei nº
8666/93, CONTRATANTE e a CONTRATADA acima identificados, e pelos seus representantes no final
qualificados, tem justo e acordado, por si e eventuais sucessores, a execução, pela segunda, do objeto abaixo
descrito, mediante clausulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto desse contrato é a aquisição de materiais didáticos e pedagógicos que
proporcionem o desenvolvimento das habilidades e competências avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB), com fornecimento de avaliações de aprendizagem e assessoria de implantação a ser realizada por
especialistas nas áreas de conhecimento. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do objeto
contratual, bem como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram
este contrato, o Edital de Pregão – Registro de Preço nº _______/2018 e seus anexos, como se nele estivessem
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transcritos. Os documentos referidos na presente cláusula são considerados suficientes para, em complemento a
este Contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de vigência deste contrato será de ______ (_____) meses e o prazo para a entrega
do objeto será de ____________________, contados a partir da autorização para o início da entrega, emitida pela
Secretaria Municipal de __________________________, ou pessoa por ela autorizada para este fim, sem
qualquer interrupção, podendo ser alterado por Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde que não
implique em modificações do objeto do contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – Pelo cumprimento do exposto na Cláusula Primeira o Contratante pagará à Contratada o
valor de _____________ (___________________________________), para quantidade, totalidade e período,
conforme especificado no anexo I (Termo de Referência).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO – O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a
apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) por 02 (dois) servidores;
PARÁGRAFO ÚNICO – A Contratante efetuará ampla fiscalização dos serviços prestados pela Contratada, através
da Secretaria de Municipal de ______________________________________, na pessoa de servidor designado
como fiscal de contrato, a que compete exigir o cumprimento das obrigações deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas nesta licitação e quaisquer
outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária as seguintes
sanções:
a) Advertência:
b) Multa de 1% (um por cento), calculada sobre o valor total do contrato (ou sobre o valor do empenho), no caso
de o licitante não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se por motivo de força maior definido
em Lei, e reconhecido pela autoridade competente.
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que a contratada promova sua reabilitação.
CLÁUSULA QUINTA – A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as cominações daí
advindas nos termos to Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, além dos motivos previstos no Art. 78 do referido
diploma legal.
CLÁUSULA SEXTA – É vedado à Contratada ceder, transferir ou subcontratar os serviços ou o contrato, de forma
total ou parcial, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA – Em caso de cessão, a CONTRATADA permanecerá solidariamente responsável com a
cessionária ou sub CONTRATADA, tanto em relação à CONTRATANTE como perante terceiros pelo perfeito
cumprimento de todas as cláusulas e condições contratuais.
CLÁUSULA OITAVA – Qualquer cessão ou subcontratação sem a devida autorização da CONTRATANTE, será nula
e sem qualquer efeito, além de constituir infração contratual passível das cominações legais e cabíveis.
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CLÁUSULA NONA – A contratada reconhece o direito da administração de rescisão motivada por inexecução total
ou parcial do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA é a única responsável perante terceiros,
pelas consequências dos atos praticados pelo seu pessoal na execução dos serviços e uso de equipamentos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumida, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas em
Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – São partes integrantes deste contrato, a proposta da contratada e seus anexos,
sendo que a interpretação e a aplicação deste contrato serão dadas pela Legislação vigente, e especialmente pela
Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Aplica-se a este contrato a aos demais casos omissos, as disposições previstas
pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como as demais legislações pertinentes.
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas com o presente contrato
correrão por conta da dotação orçamentária PT_________________________, FICHA ____________, ND
____________
do
orçamento
vigente
oriundo
da
Secretaria
Municipal
de
_________________________________________.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO – A publicação resumida do presente instrumento será
providenciada pela Contratante nos termos do artigo 26 c/c parágrafo único do artigo 61, ambos da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO – As partes elegem o foro da Cidade de Saquarema – RJ para dirimir
quaisquer dúvidas emergentes do presente contrato.
E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor
e forma, na presença de duas testemunhas.
Saquarema, ________________________________.
____________________________________________________
Secretário Municipal de ______________________
CONTRATANTE
____________________________________________________
Representante: _________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
NOME:_______________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
ASSINATURA_________________________________________________
NOME: _______________________________________________________
CPF: __________________________________________________________
ASSINATURA_______________________________________________
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL
À
Prefeitura Municipal de Saquarema – PMS
Rua Coronel Madureira, 77, Sala 211 – Centro, Saquarema – RJ.
Comissão Especial de Licitação - Pregão
Ref.: Pregão _____/ ________ Nº ____/____.
Para efeito do Edital em referência, declaramos o seguinte:
1. Que o prazo de validade dos preços e condições da nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, após o
encerramento do Certame.
2. Que aceitaremos todas as condições contidas neste Edital e seus anexos.
3. Que os produtos e/ou Serviços ofertados atendem satisfatoriamente ao fim a que se destina, com
qualidade, originalidade, rendimento e segurança, sob pena da aplicação das Penalidades Legais.
4. Que os Preços ofertados já estão inclusos todos os impostos pertinentes.
5. Que o nosso CNPJ é ____________________, referente ao seguinte endereço: _____________.
6. Que o nosso telefone é (__) ________.
7. Que os preços apresentados refletem os de mercado no momento;
a) compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas,
fretes, seguros, etc...;
b) são irreajustáveis durante a validade da proposta;
8. Declara ter ciência que uma vez apresentada a proposta de preços, não será admitida desistência da
mesma, cancelamentos, retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações
estipuladas;
9. Condições e prazo de garantia, conforme o disposto no Anexo I e da Proposta de Preços Anexo V, deste
Edital, salvo se a proposta contemplar condições e prazos mais vantajosos para a PMS;
10. Que os pagamentos serão creditados na conta- corrente abaixo discriminada:

Local e data.
_____________________________________
Empresa
Assinatura do Representante
Carimbo

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e colocada no Envelope “A”
– Proposta de Preços.
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ANEXO XII (MODELO)

(COLAR LOGOMARCA DA EMPRESA)
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

PROCESSO: 5913/2019
Pregão: 053/2019
________________________________________________,
com
sede
na
________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ___________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_________ e do CPF nº __________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é ____________________(MICRO
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação
como ME-EPP e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada
Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Saquarema,** de ******** de 2019.

(Assinatura)
(Carimbo CNPJ)

OBS.: Esta declaração deverá ser colocada dentro do envelope habilitação, junto com os demais
documentos ou quando solicitado no Edital deverá ser entregue junto com os documentos de
Credenciamento, fora dos envelopes.
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ANEXO XIII – (MODELO)
ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, liquidez geral
- LG e solvência geral - SG.

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

LG= Ativo Circulante (+) Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo

SG= Ativo Total .
Passivo Circulante(+) Exigível a Longo Prazo

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas
habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez corrente

índice maior ou igual a 1,00

Liquidez geral

índice maior ou igual a 1,00

Solvência geral

índice maior ou igual a 1,00

OBS: O documento deverá conter a assinatura original do contador.

