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No
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: ltilenor PreÇo por Lote
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal dê Educação - SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIYO: 20.OO1.297 812018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 18 de fevêreiro de 2019,
às 14h (quatorze) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - Ít/A, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 6285, de 31 de janeiro de 2018, publicada no dia 03 de
fevereiro de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e
julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e
HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no'1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, regido
pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Ítilunicipal no 2212007 , Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n' 147,
de 07 de agosto de 2014, DecÍelo Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este
Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da
Lei n.o 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

1. DO OBJETO

Registro de PreÇo para Futuro e Eventual Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Material Didático para Combate e Prevenção ao Bullying, Prevenção
e Cuidados para com o Mosquito Aedes Aegypti, Drogas, Educação para o Trânsito e
Educação Física, sendo todos os materiais destinados a EducaÇão lnfantil escrito com letra
"Bastão'. os demais níveis com legibilidade gráfica adequada ao nível de escolaridade, com
conteúdo bem distribuído na página, de acordo com as novas normas ortográficas da Língua
Portuguesa, todos os materiais devem ser desprovidos de qualquer tipo de preconceitos
e/ou doutrinas religiosas, mas com mensagens de valor moral como ética, cidadania,
respeito, etc.. deve ser trabalhado todos os conteúdos conceituais, procedimentais e
atitudinais, voltados para habilidades e competências. Todos os materiais baseados na Nova
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que possibilite o processo de alfabetizaÇão e
letramento, dentro das novas propostas pedagógicas, contendo atividades vinculadas ao
conteúdo, bem como a exploração de materiais concrêtos e que aborde os conteúdos
interdisciplinarmente. Apresentar os conteúdos objetivando
desenvolvimenlo das
capacidades das crianças na apropriação de suas potencialidades corporais, afetivas,
cognitivas e de posturas essenciais como cooperação, responsabilidade, autonomia e
autoconfiança, para que as crianças desenvolvam suas hipóteses a cerca do mundo em que
vivem para melhor compreensão da realidade. Todo material de Bullying e Drogas devem
conter. Livro do Aluno, Livro do Professor, Livro da Família, Portal Educacional e Formação
Contrnuada; os Livros de Trânsrto e Aedes Aegypti devem conter: Cartilha do Aluno, Guia de
OrientaÇões para o Professor, Jogos Didáticos, Portal Educacional e Formação Continuada;
os Livros de Educação Física devem conter: Livro do Aluno Teórico, Livro do Aluno Prático,
Roteiros Didáticos para o Professor, Portal Educacional e Formação Continuada, sendo para
alunos da Educação lnfantil e Ensino Fundamentalpara atender as necessidâdes da
Secretaria IVlunicipal de Educação da Prefeitura Municipal de lmperatriz /lvlA. O objeto da
licitação classificado como bem comum conforme disposição do art.1', da
Lein"10.52012002.

o

é

1.2. Valor Global Estimado para a Contratação: R$ 4.353.160,00 (quatro milhões, trezentos
e cinquenta e três mil e cento e sessenta reais).

600 São Salvador, lmperatriz/MA
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2. DOS ANEXOS

I
ll
c) Anexo lll
d) Anexo lV
e) Anexo V
f) Anexo Vl
a) Anexo
b) Anexo
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- Proposta de Preços e Termo de Referência;
- Modelo de Carta Credencial;
- Minuta da Ata de Registro de Preços;
- Minuta do Contrato;
- Declaração a que alude o atl.27o, V da Lei n.o 8.666/93;
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente

os Requisitos de HabilitaÇão.
3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
I\/unicipal no 02212007, Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015, Lei Complementar
123106 e alteraçôes, por este Edital e seus anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei no 8.666/93 e respectivas alterações, além das demais
disposiÇões legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, independente
de transcrição.

4. DA DOTAÇÃO

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária, que
somente será exigida pa.a a Íormalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos termos
do art. 7o, § 20, do Decreto Municipal 005/2015.
5. DA PARTTCTPAÇÃO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compativel com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínrmos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5-2. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.2.1. Cqa íalência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissoluÇão, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiÇão, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.
5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a AdministraÇão Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios

5.2.5. Pessoas Físicas.
6. DO CREDENCIAMENTO

junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
6.1 . As licitantes deverão se apresentar
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procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razôes de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

6.1 .1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

.2. As participantes deverão apresentar tambem ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçóes de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamenle tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
6.'1

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantês
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo Vl do Edital.

.4. Fica Íacultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP
6.1

6.'1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) Íora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicaçáo em órgão de imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitâdas de praticaí os atos descrito no item
6.1

6.3. Para cada licitante que partacipar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado. vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

. Por força da Lei Complementar no 1 23106 e do art. 34 da Lei no 11 .488/07, as
Microempresas - ÍvlEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverâo observar
os procedimentos a seguir dispostos:
7 .1

a) as licrtantes

que se enquadrem na condição de tVlE, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restriÇão no tocante à documentaÇão relativa à
regularidade fiscal, deverâo consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 6.1 .3;

b)

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta se.1a uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentaÇão exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restriÇão, bem como alguma
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espécie de documento que venha comprovar sua condiÇão de microempresa ou
empresa de pequeno porte;
como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPS ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaÇões em que as
propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs selam iguais ou ate 5% (cinco
por cento) superiores a melhor proposta classificada.

7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a)

a [ilE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alinea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o obJeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preço se.ia aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contrataÇão da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as MEs, EPPS ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

d)

no caso de equivalência de valores apresêntados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alínea'c', será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

na hipótese da não-contrataÇão nos termos previstos no item 7.1., alínea'c', o objeto
Icitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame:

f)

o procedimento acrma somente será aplicado quando a melhor oÍerta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informaçóes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - ÍtilA
Pregão Presencial n" 005/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREçOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais por pessoa .iuridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias â identificação do ob.jeto
desta licitação. conforme Anexo L O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especifrcaÇôes necessárias à identificaÇão, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preÇo por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP 65916'193 E mail: cplimperatriz@hotmail.com
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caso de divergência entre os valores unitários ê toteis, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.
b.1) PARAA TORUUUç_ÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS OeVeRÁ SeR
UTILIZAOA A DESCRIçÂO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,
SOB PENA DE DESCLASSITICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificeçôes mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de

Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos,
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

e estar datada e

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como. custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviÇos,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do ob.ieto deste Edital e seus Anexos.

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ S-ER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSAO EIVI PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NAO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREçO TMPRESSA.

C)

9. DAACETTAÇÃO

rÁCrn

9.1 . Os preços apresentados devem:

a) refletir os de

mercado

no

momento, observado

o

prazo

de

prestação do

serviço/entrega do produto;

b)

compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos;

c)

ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. A entrega dos produtos/serviÇos deverão ocorrer em no máximo 15 (quinze) dias
corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento/Serviço" emitida pela Secretaria
Municipal de Educação - SEMED.

9.2.1. A entrega dos produtos/serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e
local êstabelêcidos na "Ordem de Fornecimento/SêrviÇo".
9.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alteraçóes ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão
considerãdas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões.
9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará

na

desclassificação do licitante.
9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

\
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10. DA HABILITAçÃO
í 0.1 . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo

em sua perte e)derna os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 005/20í 9-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nom_e comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAçAO APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

10.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, êstatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.
c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidaÇão respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ),

f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

g) Prova de regularidade para com a
Dívida Ativa e Previdenciária).

F

azenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
k) Certidão Negativa de Débitos TrabaÍhistas.

l) Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
admrnistração pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa prestou, a
contento, serviço compatível com o objeto da licitaçáo.
1.1) Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados,
certidôes de acervos técnicos.

a soma de atestadose/ou

1.2) Náo serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execução.
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
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m) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis 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 balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaÇão da
proposta.

m.1) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei

o

balanço patrimonial

e

demonstrações contábeis assim apresentados:
m.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade AnÔnima):

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou

-

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.
m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-

por fotocópia do Livro Drário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das

Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autentrcados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.3) sociedade criada no exercícro em curso:

-

íotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

n) Certidão negativa de Íalência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo V do Edital.
10.3. Se o licitante Íor a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou
10.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que e válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório dê autorização para a

centralização.
10.3.2. Seráo dispensados da apresentaÇâo de documentos com o número do CNPJ da
Íilial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
'10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão

efeitos com a confirmação da autenticidade no endereÇo eletrônico do órgão emrssor.
'10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
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11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
11.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos í5 (quinze) minutos antes do referido horário.
11.2. lniciada

11.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V, serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 10o/o (dez por
cento) superiores àquela, poderáo ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vêncedor.
11.4.1. A oferta dos lances deverá ser eíetuada no momênto em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.
11 .4.2. Podeá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
'11

.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes.
11

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preÇos nas
condições definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, ate o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participaráo da etapa de lances verbais).
11.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preÇo apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
11

.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

conformidade entre
contratação.

O

11 .8.
encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

.8.1 . Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licrtantes poderão igualar
suas ofertas ao valor da menor proposta do licitante mais bem classificado.
'1 1

11.8.2. A apresentação de novas propostas na forma do item '1 1.8.1 nâo pre1udicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classrficado.

,q,
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11.8.3. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitetivos do licitaníe

mais bem classificado durante a fase competitiva
11.8.4. Será incluído, na respectiva ata da sessão pública do pregão na forma de anexo, o

f

).T 8

registro dos licitantes que aceitarem cotâr os bens ou serviços com preÇos iguais aos do
licitante vencedor na seqüência de classificação do certame, excluído o percentual referente
à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos no previsto no art. 3',
da Lêi no 8.666/93.

v

11.8.5. Se houver mais de um licitante na situaÇão de que trata o item anterior, seráo
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
'11.8.6. Encerrada a etapa competittva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

11.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preÇo ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.
11.9.1. Em seguida, dará continuidade a abertura dos envelopes de habilitação dos demais
licitantes que aceitarem registrar seus preços, igualando suas ofertas ao valor da menor
proposta do licitante mais bem classificado.
1í . 1 0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentaÇão da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante

atenda às condições fixadas neste edital.
'11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e '11.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.
1'l .12. Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame,

11.13. Encerrada a etapa de lances e declarada provisoriamente a empresa vencedora do
certame, esta deverá apresentar amostra, que será avalada por Comissão da Secretaria
Municipal de EducaÇão, designada por portaria específica para tal finalidade, conforme item
11 do Edital.

.13. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitaçáo". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
11

empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pêna de inutilização dos
mesmos
11 .14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 . Esta licitação é do tipo Menor Preço por Lote, em consonância com o que estabelece
a legislaÇão pertrnente.

12.2. Seráo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital, notadamente às especificaçôes mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR LOTE.
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12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presença de todas as demars licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93.

12.5 No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razóes do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão,
obedecidos

os prazos

legais.

13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica

a
a

licitante melhor classiíicada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

14. DO REGISTRO DE PREÇO
14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos para o registro
formal de preços, relativo à aquisição de bens e serviços, visando a eventuais e futuras
aquisições da Administração Pública.

14.2. A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional, com as
condições de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com preços,
especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme especificações
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas apresentadas pelos
licitantes, conforme exigências êditalíciâs.
14.3. A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa
máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislação, não
obrigando o Município de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total estimada.
possibilitando a aquisição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

14.4. O presente Registro de Preços terá validade de um (0'1) ano, a contar da data de
assinatura da respectiva ARP.

q,
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14.5. A existência de Registro de Preço não obriga a Administração a firmar as contratações

que delas poderão advir, facultando-lhe a realização de procedimento específico para
execução dos serviÇos pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário do registro

a
a

preferêncra de fornecimento êm igualdade e de condições.
14.6. Homologado o resultado do certame, a Comissão Permanente de Licitação convocará

os interessados para assinatura da ARP, no prazo de até 05 (cinco) dias, respeitada a
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, a qual se
constitui em compromisso formal de íornecimento nas condiçóes estabelecidas, observados
os requisitos de publicidade e economicidade.
1.4.7. A aquisição dos produtos junto ao fornecedor registrado será formalizada pelos
Orgáos lntegrantes da ARP, conforme consta do Termo de Referência, através de
requisição formal, ou similar, no que couber.
14.8. Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos referidos no item
anterior, e facultado à Administração, dentro do prazo e condiçôes estabelecidas, convocar
os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nos termos de
sua proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.

Í5. DOS ORGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES
15.1. Órgãos Participantes - lntegram a Ata de RegisÍo de Preço a Secretaria Municipal de
Educação - SEMED. tendo como Orgão Gerenciador do presente SRP a Superintendência
de Registro de PreÇo desta Comissão Permanente de Licitação - CPL.

15.2. Orgãos não participantes

-

todos os demais órgãos da administração pública

municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas
públicas, sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais entidades
controladas, direta ou indiretamente pelo Município.

í6.

DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

16.1. Poderá utilizar-se da Ata de RegisÍo de Preços os órgãos participantes ou qualquer
outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do
certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Superintendência de Registro dê
Preço desta Comrssão Permanente de Licitação, desde que devidamente comprovada a
vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Municipal no 13, de 3'l de março de 2015.
16.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Regrstro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Comissão
Permanente de Licitação, para que esta jndique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificaÇão.
'16.3. O fornecedor regrstrado Íica proibido de frrmar contratos decorrentes da Ata de
Registro de Preços sem prévra autorização do Orgão Gerenciador.

16.4. Caberá aos íornecedores beneficiárros da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitaçáo ou não do fornecimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo
previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas, respeitado o disposto no Decreto Municipal no í 3, de 3í de março de 20 15.
16.5. As solicitações de adesão. concessão de anuência pelo fornecedor e autorizaÇão do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido pela presidência do órgão
gerenciador.

\
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17. DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO
17.1 . O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
1

7.

1

.1

C I cr^-

t

. Descumprir as condiÇões da Ata de Registro de Preços.

17.1.2. Náo retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
17.1.3. Náo acertar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado.
17.1 .4. Tiver presentes razões

de interesse público.

17.1.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do caput do
Decreto l\ilunicipal no 13, de 31 de marÇo de 2015, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, será formalizada por despacho da Presidência da CPL.

17.1.6. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execuçâo contratual,
decorrente de caso fortuito ou íorÇa maior devidamente comprovado.

18. DAS OBRTGAçOES DO ORGÃO GERENCTADOR

í8.í. Compete ao Órgão Gerenciador:
1

8.'1

.

1

. SRP

. Pratrcar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços

18.1.2. ÉÍeluar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata dê Registro
de Preços.
18.1 .3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,

obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

18.1.4. Conduzir

os

procedimentos relativos

a

eventuais renegociações dos preços

registrados.

18.1.5. Aplicar as sançóes, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais,
em relação ás suas próprias contratações.
'18.1

.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado parâ comprovação da vantajosidade
dos preços registrados.
18.1.7. Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço.
18. í .8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contrataçôes
dela decorrentes.

18.2. Compete aos órgãos interessados e não participantes:
18.2.1 . Manifestar intenção de compra por meio ofício ao Orgão Gerenciador.

18.2.2. Confiatar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de
instrumento contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias, observado o
prazo de vigência da ata.

18.3. Compete aos órgãos participantes

e não participantes, na qualidade

de

Contratantê:

H
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18.3.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste edital, após o recebimento
definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legars, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.
18.3.2. Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e
fiscalizar a execução do Contrato.

18.3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato,
quântitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

sob o

aspecto

18.3.4. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do têrmo de Referência, para que sejam adotadas as
medrdas corretivas necessárias.
18.3.5. lnformar a Contralada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituiÇão ou reparação, conforme o caso.
18.3.6. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento.
18.3.7. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçóes estabelecrdos, sob pena.de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevrstas no art. 8'1 da Lei 8.666/93
e suas alteraçôes.
18.3.8. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
frrmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

18.3.9. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos
necessários à execução do objeto do contrato e indicar os locais onde os materiais serão
entregues.
18.3.10. Permitir o livre acesso dos empregados da Contratada, desde que estelam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a entrega material.
í 8.3.11 . Proporcionar todas as condiçôes para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do

Termo de Referência.

18.3.12. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
'18.3.13. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
í 8.3. 14. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

18.3.15. Aplicar
legislação.

à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas

na

í9. DAATA DE REGTSTRO DE PREÇO
19. 1 . Após a homologação da licitação, o Orgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o (s) declarado (s) vencedor (es) para
assinatura da Ata de Registro de Preços.

í9.2. Sempre que o beneíiciário não atender à convocaçâo para contratar, sem prejuízo da
sanção que a ele possa ser imposta, é Íacultado à Administração. dentro do prazo e das
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condiÇóes estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para Íazélo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar a licitação.

'19.3. A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, aperfeiçoará o
compromisso de execução nas condiçóes estabelecidas no Edital, terá a validade de 12
(doze) meses, a partir da sua assinatura.
19.4. A existência de preços rêgistrados não obriga a Administração a conlratar, facultandose a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condiçóes, nos termos do Decreto
Municipal no 13, de 31 de março de 2015.

20. OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
20.1.Dentre outras atribuições decorrentes da celebração da contrataÇão para fornecimento
de materiais, BENEFICIARIA, então CONTRATADA, obriga-sea:

a)

fornecer os matêriais de consumo de forma imediata, de acordo com os locais e
horários definidos na respectiva Ordem de Serviço, conforme especificações tecnicas
estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as
respectivas quantidades, qualidade e preÇos;

b)
c)

entregar os produtos em perfeito estado;

observar o prazo de garantia mínimo de noventa (90) dias consecutivos, contados a
partir da assinatura do ateste que formalizar o recebimentodefinitivo;

d)

providenciar a seguinte documentação para fins
pagamento, devidamenteatualizados.

de instrução do processo

de

d.l)

Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS),
mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Recerta Federal do Brasil pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual se refira às contribuiçôes previdenciárias
e as deterceiros;

e

d.2)
d.i)

Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à FazendaEstadual;

Certidão Negativa

de

lnscrição

de

Débitos

na

Divida Ativa, .junto

à

FazendaEstadual; d.4) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à FazendaMunicipal;

d.5) Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto

à

F

azenda

Municipal; d.6) Certificado de Regularidade do FGTS;
d.7) Certadão Negatava de Débitos Trabalhistas

-

CNDT.

e)

responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais de consumo
(fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os
torne irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que sedestinam;

l)
S)

não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto dacontrataÇão;

designar preposto e apresentar relaçáo com endereços físico e eletrônico (e-mail),
telefones, fac-similes, nomes dos responsáveis, para íins de contato para os chamados
de manutenções corretivas;

h)
i)

identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dosprodutos;

comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social,
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que íoremimporlantes;

.i)

responsabilizar-se pela qualidade dos matenais de consumo fornecidos, sob pena
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de responder pelos danos causados à Administração ou aterceiros;

k)

arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e
descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes doÍornecimento;

l)

respeitar

e Íazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança

da

repartição pública onde serão entregues os materiais deconsumo;

nr)

respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e
medicina do trabalho;

e

n)

responder pela supervisão, direÇão técnica

o)

responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em

e

mão-de-obra
administrativa
necessárias à execução do fornecimento, como única e exclusivaempregadora;
serviÇo, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias Ihesassegurem;

p)

responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçáo ou o acompanhamento
pelaAdministração,

q)

manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condiçáo para
e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as cond,ções de habilitação e qualificaçãoexigidas.

futuras

21. OBRTGAÇOES DA CONTRATANTE

21.1. Além das responsabilidades previstas na legislação em vigor, constituem obrigações e
responsabilidades da CONTRATANTE o que segue.

o

eo

Fiscal do Contrato, os quais serão responsáveis pelo
acompanhamento dos serviços e atesto das notas frscais - Francisco Magno Silva de

a. Designar

Gestor

Oliveira, Matrícula 34.17 1 -1;

b, Efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas nocontrato;

c. Emitir "Ordem de Serviço" para a execuÇão dos serviços, informando hora elocal;
d. Receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade,
prazos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de
Preços da BENEFICIARIA;

e. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA ou por seusprepostos;

Íl NotiÍicar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de materiais que
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o
recebimento definitivo, conforme Termo deRecusa;

g. Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que cumpndas todas as
formâlidades e exigências docontrato;

h. Comunrcar à BENEFICÁR|A toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento
dos materiais deconsumo;

i.

Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução dos serviços, fixando prazo para a suacorreção;

j.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servrços;

a
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k. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA,
que não mereÇa a sua confiança ou embarace a fiscalizaÇão, ou ainda, que se conduza
de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funçôes que lhe
foramatribuídas;
22. DA VIGENCIA DO CONTRATO
22.1 - O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará por í 2 (doze) meses,
a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo. Conforme
disposiçôes do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redaÇão dada
pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e
supressóes de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
23. OAS COND|çÕES DO PAGAMENTO

O

à

pagamento
CONTRATADA será efetuada pela Secretaria Municipal de
Plane.jamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEFAZGO) ou por outro setor especííico
da Prefeitura Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, bem como as certidôes de regularidade junto a RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Divida Ativa e Tributos) e
Írilunicíp io e será feito na modalidade de transferência online

23.1

24. DO CRITERIO DE REAJUSTE

-

Os preços unitários pelo qual será contratado
soÍrerão recomposiçáo de preços.
24.1

o objeto da presente licitaçâo não

24.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retrrbuição da Administração para a justa remuneraçáo, será eíetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
25. DO PRAZO E COND|çoES DE ENTREGA

dos produtos será em no máximo 15 (quinze) dias úteis após o recebimento
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
25. í .A entrega

25.2 A entrega dos produtos será feita de íorma parcelada, nas quantidades

e

local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

25.3 Sendo os produtos diferentes das especificaÇões ou apresentarem defeitos, serâo
considerados não entregues.
25.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaÇôes e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

25.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as
especificaÇôes técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigido em até 5 (cinco) dias úteis, após notificaÇão do Contratante durante
a vigência do contrato, a partir daÍ sujeitando-se às penalidades cabíveis.

p

26. DAS ESPECTFTCAÇOES MíNTMAS
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26.1.Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos, de boa qualldade, livres de
defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá
atender rigorosamente às prescrições estabelecidas na planilhadescritivo.

26.2 As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos
técnicos prê minares realizados pelo setor competente desta Secretaria, visando
unicamente à qualidade dos produtos a seremadquiridos.
27, DAS PENALIDADES

27.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da falta cometida:
| - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a luizo da ÍiscalizaÇão, no caso de
descumprimento das obrigaçóes e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar preluízos à CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão , em rczão da rnexecuÇão total.

0,06% íseis centésirn os por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido

bl

pelas demais alíneas.

c) 5 %o (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais -, entrega inferior a 50o/o
(cinqúenta por cento) do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados íora das especificaçóes
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.

lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
28. DA RESCTSÃO OO COXTRATO
28.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.
28.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇões e prazos,
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
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c) a paralisaÇão do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
desatendimento das determinaçôes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento rerterado de faltas na sua execução, anotadas nâ forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da íinalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da AdministraÇão, dos serviços, acarretando modificaçóes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 2'l de junho de '1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações
mobilizaçóes
outras previstas,
pela
assegurado ao contratado, nesses casos,
suspensão do
direito de optar
cumprimento das obrigaçôes assumidas ate que seja norma zada a situação;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso
de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes até que
seja normalizada a situação;
m) a nãoliberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execuÇão de
serviço. nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execuÇáo do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançôes penais
cabíveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaÇão do contratado com outrem,
a cessão ou transíerêncra, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, que rmplique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular
execução do contrato.

d) o

o

e

e

29- SUBCONTRATAçÃO
29.1. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato

30- DAS DTSPOSTÇOES GERATS
30.1. Após a declaração do vencedor da licitaçáo, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente.
30. í .1 . No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão fará a homologação.

30.2. O vencedor obriga-se a acertar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,
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§ ío, da Lei n'8.666/93.
30.3. A Preíeitura Muniopal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

30.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresêntar falhas ou
irregularidades que o viciem.
30.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçóes.

30.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

30.7. Não serão considerados motivos para desclassificaÇão simples omissôes ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que náo firam os direitos dos
demars licitantes.
30.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre rnterpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a Íinalidade e a seguranÇa da contratação/fornecimento.

30.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
30.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

30.11. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitaÇão.
30.12. As decisóes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos Icitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus

representantes.

30.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automatjcamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

30.í4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçóês e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
30.15. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contrataçâo.

30.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiÇões constantes da legislação
vigente.

30.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

30 18. O Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n" 8.666/93).
30.19. A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é a

(
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senhora Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.

30.20. Após

a

homologação

da

licitação,

o

licitante vencedor será convocado para

assinatura do contrato.

30.21. Os interessados poderão solicitar até o 2' (segundo) dia anterior à data de entrega
dos envelopes, quaisquer esclarecimento_s e informações, através de comunicação a
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO - CPL, através do setor de protocolo, no
endereço da Comissáo Permanente de LicitaÇão

-

CPL.

30.22. Ém qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá,
por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a
solicrtações de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão
de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da Uniâo (quando for o caso) e no Diário
Oficial do Estado.
30.23. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).
30.24. A impugnação dos termos do edital se efetrvará em conformidade com o Art. 4'l da
Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-ferra das
08:00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-Ít/4, nos seguintes prazos:
30.24.1 Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação;

30.24.2 Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.
30.25. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
30.26. A impugnação íeita tempestivamente pela ficitante não a impedirá de participar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

30.27. O Edrtal e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz. ma.gov. br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão OrÇamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, Barrro São Salvador, lmperatriz/MA, estando
disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 18h.
30.28. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissáo Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, 1657, - Juçara
- lmperatriz - MA. A Comissão Permanenle de Licitação prestará todos os esclarecimentos
solicitados pelos interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos. Nâo serão
considerados os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações enviados por fax,
e-mail ou vencidos os respectivos prazos legais.
lmperatriz (tUA), 31 de janeiro de 2019

ri,.,rr^,..

ü.-*r-

Daiane Pereira domes
Pregoeira

Rua Rafael de Almeida,600 - 5ão Salvador, tmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatrlz@hotmail.com
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PREGAO PRESENCIAL

NO

k.b

OO5/20í9 - CPL

ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)
de

de 2019

Prezados Senhores,

Rua_,

(empresa), com sede
Do

_,

na

crdade

de

inscrita no CNPJ/ÍMF sob o número

,na

neStêatorepresentadapor-,portadordoCPFno-e
ltlunicipal ae EAucaçao, os
RG noaO"i@aria
preços infra discriminados, empresa especializada no fornecimento de Material Didático

para Combate e Prevenção ao Bullying, Prevenção e Cuidados para com o Mosquito
Aedes Aegypti, Drogas, Educação para o Trânsito e Educação Física), conforme Termo
de Referência eAnexo l, objeto do PREGÃO PRESENCIAL no 005/2019-CPL:

a)

Ptazo de validade da proposta, que não poderá ser iníerior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura.

b) A entrega dos produtos/serviços deverão ocorrer em no máximo '15 (qujnze)
corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento/Serviço" emitida
Secretaria Municipal de Educação

c) Preço Total por extenso R$..

....

......

-

dias
pela

SEMED.

(

)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

p

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
65916-193 E mail: cplimperatriz@hotmai!.com
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

l.

TNTRODUçÃO.

A presente licitaçáo lem como

ob.ietivo atendeÍ às necessidades da Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura Municipal de lmperatriz /MA.

2.

OBJETO.

Registro de Preço para Futuro e Eventual Contratação de empresa especializada no
fornêcimento de Material Didático para Combatê e Prevênção ao Bullying, Prevenção e
Cuidados para com o Mosquito Aedes Aegypti, Drogas, Educação para o Trânsito e
Educação Física, sendo todos os materiais destinados a Educação lnfantil escrito com letra
"Bastáo", os demais níveis com legibilidade gráfica adequada ao nível de escolaridade, com
conteúdo bem distribuído na página, de acordo com as novas normas ortográficas da Língua
Portuguesa, todos os materiais devem ser desprovidos de qualquer tipo de preconceitos e/ou
doutrinas religiosas, mas com mensagens de valor moral como ética, cidadania, respeito, etc.,
deve ser trabalhado todos os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, voltados para
habilidadês e competências. Todos os materiais baseados na Nova Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) que possibilite o processo de alfabetização e letramento, dentro das novas
propostas pedagógicas, contendo atividades vinculadas ao conteúdo, bem como a exploraçáo
de matenais concretos e que aborde os conteúdos interdisciplinarmente. Apresentar os
conteúdos objetivando o desenvolvimento das capacidades das crianças na apropriação de suas
potencialidades corporais, aÍetivas. cognitivas e de posturas essenciais como cooperaçã0,
responsabilidade, autonomia e autoconfiança, para que as crianças desenvolvam suas hipóteses
a cerca do mundo em que vivem para mêlhor compreensão da realidade. Todo material de
Bullying e Drogas devem conter: Livro do Aluno, Livro do ProÍessor, Livro da Família, Portal
Educacional e Formação Continuada; os Livros de Trânsito e Aedes Aegypti devem conter:
Cartilha do Aluno, Guia de Orientações para o Professor, Jogos Didáticos, Portal Educacional e
Formação Continuada; os Livros de Educaçáo Física devem conter: Livro do Aluno Teórico, Livro
do Aluno Prático, Roteiros Didáticos para o Professor, Portal Educacional e Formaçáo
Continuada, sendo para alunos da Educaçáo lnfantil e Ensino Fundamentalpara atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de lmperatriz /l\i14, O
objeto da licitação é classificado como bem comum conforme disposição do art.1", da
Lein"10.520/2002.

3.

FORMA E PERíODO DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

Os produtos seráo fornecidos de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal

de
lmperatriz / MA, mediante empenho.
Será feito de forma parcelada, conforme demanda solicitada pelo setor de compra, mediante
atesto prestado pelo representante da Secretaria, Íiscal do contrato, ou por quem o órgão
contratante indicar, o qual fará aposiçáo de sua assinatura, nas notas dos objetos entregues.
Página
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Será feito em até cinco dias após a entrega e conferencia da nota fiscal, dos objetos
discriminados no Anexo la, deste termo. A nota fiscal deverá vir em duas vias.

4.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO OA EXECUÇÃO
FrscALrzAçÃo DocoNrRATo.

E

O servidor designado pelo representante da Prefeitura Municipal de lmperatriz sêrá indicado por
(cad+§ecretaria no momento da assinatura do contrato.

5.

JUSTIFICATIVA.
A Secretaria Municipal de Educação de lmperatriz /Ma, com o objetivo de oferecer educação de
qualidade, assim como pautando pela construção do conhecimento do indivíduo de forma não
meramente acadêmico-pedagógica, mas sobretudo na formação cidadã, vem inserindo projetos
pedagógicos que tratem de temas relevantes, recomendados pelo Ministério da Educação. No
exercício financeiro de 2018, estima-se a quantidade anual de 1.945 alunos do Ensino lnfantil e
anos iniciais 8.562, anos finais 6.2'15 alunos e EJA 895 alunos, disÍibuídosem63 Unidade
Escolares. Acreditamos na educação como forma de resgate e construçáo da cidadania. Temos
certeza que disponibilizar recursos didático-pedagógicos para alunos e professores é oportunizar
a estas duas clientelas a possibilidade de ressignificar e/ou construir o conhecimento,
transpondo inclusive os limites das instituições escolares, repercutindobeneficamente no
meio social de cada um. A leitura paradidática apresenta-se com o objetivo de despertar nas
pessoas o prazer de ler, reconhecendo-se o ato de ler como capaz de instruir, divertir, fazer
sonhar com projetos pessoais, políticos, de justiça, de amor e paz. Desta forma procura-se
destacar a importância da apropriação e do acúmulo de bens culturais por meio da linguagem,
com a possibilidade de transformar-se e atuar sobre o ambiente. Discutir a complexidade da
popularizaÇão da leitura, cuja tarefa requer muita perseveranÇa, esforço contínuo e mostra que,
mesmo na escola, a atividade de leitura ainda permanece como prática insípida e infrutífera e
que, somente através do proíessor, será possível desenvolver atividades que levem o aluno a se
inserir no mundo de uma nova linguagem que o transforme num leitor crÍtico e, a partir daí,
transferir essa criticidade para a vida cotidiana, assegurando seu direito à cidadania e a
completa realização social.
A presente aquisição mostra-se eficaz e é necessária como forma de disseminação de
conhecimentos importantes para o universo escolar da Rede Municipal de Ensino de lmperatriz
/M a.

6.

ESPECIFICAÇÔES DOS PRODUTOS.

Todas as espêcificaçóes e quantitativos estão dispostas na tabela abaixo.
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LOTE O.' - ITEM 01
01

lntlmidaçâo Sistemática

SUBITEM

DESCRTçÃO

1.1

Livro do ALUNO, material didático que trate do
processo de intimidação sistemática, quando
há violência flsica ou psicológica em atos de
humilhação ou discriminação, considerando
também a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, para Educação
lnfantil, ISBN regrstrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509, / SaÍda em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo
cores, tinta
20.5x27.scm, impresso em
escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refllado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página. impresso na
contÍa capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Deve também apresentar
duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com a coleção de livros: 1) Um
aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamização na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes características:
disponibilizar aos usuários o conteúdo de
Íorma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível
a faixa etária; proporcionando agilidade e
praticidade de atualização de conteúdo
através de conexão on-line; apresentar
atividades com o conteúdo dos livros através
de: jogos, quiz, acesso à informações e
usuários e
notícias; monitoramento

QTDE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

I

4

I

oc

2000

Ão ôe

RS 1 19.9ô0,00

de
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relatórios de utilizaçáo; orientações de
atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberação de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que terão
Como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercÍcios
práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interaçáo do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informações diversas sobre

o

conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de
instalação, funcionamento e utilização.
Licenciamento e autenticação: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mÍnimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
1OGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,

I

I

com garantia de 12 meses,

Livro do PROFESSOR,material didático que
trate do processo de intimidaçáo sistemática,
quando há violência física ou psicológica em
atos de humilhação ou discriminaçáo,
considerando também a prevenção aos

ataques físicos, insultos,
comentários

1.2

e

ameaças,

apelidos pejorativos, entre

outros, para Educação lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho

I

RS 59,98

2000

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escalâ em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão

R$ 119 960,00
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3qs
de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatnz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informações didáticos-metodológicas para
aulas contextualizadas, com sugestões de
encaminhamento, pesquisas, mediaçôes e
projetos didáticos para instrumentallzar o
trabalho do professor. Compõe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acêsso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o professor atuar em sala de
aula, iníormativo e atualizaçôes do conteúdo,
bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores, espaços para canais
de atendimento como chat, telefone, skype

para possíveis dúvidas na execução

trabalho

I

I

do

e oferecer suporte para

aprimoramento

do- profissional, Compôe

também, FORMAÇAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no início do período letivo e í0 (dez) horas
após í20 (cento e vinte) dias do uso do
material.

Livro da FAMiLlA,material didático que trate

do

processo

de

intimidação sistemática,

quando há violência fÍsica ou psicológica em
atos
humilhação
discriminação,

I

ou
considerando também a prevençáo aos
ataques físicos, insultos, ameaças,
comentários e apêlidos pejorativos, entre
de

I

outros, para Educação lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho

1.3

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mÍnimo100

2000

R$ 59,98

R$ 1 19 960,00

(cem) páginas medindo 20.5x27.Scm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de

I

Página 5 de 47

Rua Urbano Santos no 1657 - Juçara - CEP 65.900-505
httD://wu-!v. imDeratriz.ma. gov.br - E-mail:
tm

ail om

IZ

k

PREFEITURA DÊ

PERÀTRIZ
c

o

i,le{â
0
\\ags r.,lÉO
Sf
sso'
:1

t3Á

P

'

08fl

6L
É*

L,,
)

s

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

_-ôq6
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os
temas para discussão em famÍlia devem
respeitar todas as formaçôes de núcleos
familiares, ter rêspeito e empatia na linguagem
para uma íacilitação de leitura e compreensão
do conteúdo.
Livro do ALUNo,material didático que trate do
processo de intimidaçáo sistemática, quando
há violência física ou psicológica em atos de
humilhação ou discriminação, considerando
também a prevenção aos alaques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, para Ensino
Fundamental Anos lnciais (1o ao 50 ano), ISBN
registrado, contendo capa
tamanho
27,5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas
tecnológrcas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes características: disponibilizar aos
usuários
conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível faixa etária;
praticidade de
proporcionando agilidade
atualização de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo
dos livros através de: ,iogos, quiz, acesso à
informações
notícias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaÇão; orientações

?

no

1.4

2

000

R$ 59,98

R$ 1 19.960.00

o

a
e

e
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de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberação de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
insêridos ao longo dos capítulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informações diversas sobre

o conteúdo dos livros. Acompanham o
Íornecimento do soítware: manual de
instalação, funcionamento e utilização.
Licenciamento e autenticaçáo: Remoto,
através da anternet. O soítware deverá ser
executado em hardware com os mÍnimos
quesitos: Memórra 2GB Espaço em Disco
'1OGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,

I

com garantia de 12 meses.

Livro do PROFESSOR,material didático que
trate do processo de lntimidaçáo sistemática,
quando há violência física ou psicológica em
atos de humilhaçáo ou discriminaçáo,
considerando também a prevenção aos

ataques físicos, insultos,
comentários

I

e

ameaças,

apelidos pejorativos, entre

outros, para Ensino Fundamental Anos lnciais
(10 ao 50 ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.Scm, impresso em
cores, tinta
escala em off-set IMUNE 909. Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não

4

2000

RS 59,98

RS 119

960,00
I

/
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comprometa o verso da página, impresso na
contra capa o Hino de lmperaÍiz e o Hino
Nacional Brasileiro. Conter informações
aulas
didáticos-metodológicas
contextualizadas,
sugestões de
encaminhamento, pesquisas, mediações e

com

parc

projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do professor. Compõe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o professor atuar em sala de
aula, inÍormativo e atualizaçôes do conteúdo,

I

bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores, espaÇos para canais
de atendrmento como chat, teleÍone, skype
para possíveis dúvidas na execuçáo do
oferecer suporte para
trabalho
aprimoramento do_ proÍissional. Compõe
também, FORMAçAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no início do período letivo e í0 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do
material.
Livro da FAMÍLIA,material didático que trate
do processo de intimidaçáo sistemática,
quando há violência física ou psicológica em
humilhaÇáo
discriminação,
atos
prevenção aos
considerando também
ataques físicos, insultos, ameaças,
apelidos pejorativos, entre
comentários
para
outros,
Ensino Fundamental Anos lnciais
(1o ao 50 ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo
cores, tinta
20.5x27.Scm, impresso em
909.
SaÍda em
IMUNE
escala em off-set
gmm,
de
corte,
CTP, apresentando lombada
para
durabilidade
laminação brilho de um lado
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade quê não
comprometa o verso da página, impresso na

e

ou
a

de

e

tô

4

RS s9,98

2000

R$ 119

960,00

/
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o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro, Os temas para discussáo
em família devem respeitar todas âs
formações de núcleos Íamiliares, ter respeito e
empatia na linguagem para uma facilitação de
leitura e compreensáo do conteúdo.
Livro do AlUNo,material didático que trate do
processo de intimidação sistemática, quando
há violência física ou psicológica em atos de
humilhaçáo ou discriminaçã0, considerando
também a prevenção aos ataques fÍsicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, pata Ensino
Fundamental Anos Finais (6o ao 9o ano), ISBN
registrado, contendo capa
tamanho
4x0 /
impresso
em
cores
27.5x43.3cm, sendo
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.Scm.
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminagáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contre capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas

3qq

contra capa

I

I

I

no

1.7

2

000

R$ 59,98

RS 119

960,00
I

I

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleçâo de livros: 1) Um aplicativo para

smartphone que deve trazer a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
âs seguintes características. disponibilizar aos
usuários
conteúdo de forma dinâmica.
com
acesso prático e organizado,
escalonada
com linguagem acessível faixa etária;
proporcionando agilidade
praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo
dos livros através de: jogos, quiz, acesso à
notícias; monitoramento de
informações
usuários e relatórios de utilizaçâo; orientaçõe9

I

o

a
e

e
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q0^-

de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberação de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gerenciar o avanço

I

nas atividades educacionais.2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilizaçáo em computadores.
Fenamenta didática em formato digital com
possibilidade de interaÇão do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informações diversas sobre

o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do sofhvare: manual de
instalaçáo, funcionamento e utilização.
Licenciamento e autenticação: Remoto,
através da internet. O soíhvare deverá ser
executado em hardware com os mínimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
í OGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR,material didático que
trate do processo de intimidação sistemática,
quando há violência fÍsica ou psicológica em
atos
humilhaçáo
discriminação,
prevenção
considerando também
aos
ataques físicos, insultos, ameaças,
comentários
apelidos pejorativos, entre
outros, para Ensino Fundamental Anos Finais
(60 ao 90 ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo
cores, tinta
20.5x27.scm, impresso em
escala em off-set IMUNE 909. Saída em
CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,
laminaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não

de

ou
a

e

1.8

4
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1

comprometa o verso da página, impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Conter informações
didáticos-metodológicas
aulas
contextualizadas,
sugestóes de
encaminhâmento, pesquisas, mediações e

com

I

para

I

projetos didáticos para instrumêntalizar o
trabalho do professor. CompÕe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o proÍessor atuar em sala de
aula, informativo e atualizações do conteúdo,

bem como espaço para trocas de experiências
com demais proíessores, espaços para canais
de atendimento como chat, telefone, skype
para possíveis dúvidas na execução do
oferecer suporte paru
trabalho
aprimoramento do_ profissional, Compõe
também, FORMAÇAO CONTINUADA de no
mÍnimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dêz) horas
no início do período letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do
material.
t-iúro Aa FAMÍLIA,material didático que trate
do processo de intimidação sistemática,
quando há violência física ou psicológica em
humilhaçáo
discrimtnaçâo,
atos
prevenção aos
considerando também
ataques físicos, insultos, ameaças,
comentários
apelidos pejorativos, entre
outros, para Ensino Fundamental Anos Finais
(60 ao 90 ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
cores, tinta
20.5x27.scm, impresso em
escala em off-set IMUNE 909, / Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na

I

e

I

I

ou
a

de

e

2000

RS 59,98

R$ 119 960 00
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o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Os temas para discussão
em família devem respeitar todas as
formações de núcleos familiares, ter respeito e
empatra na linguagem para uma facilitaçáo de
leitura e compreensáo do conteúdo.
contra capa

I

Valor Total do Lote 01: (um milhão, setenta e nove mil, seiscento e
quarenta reals)

LOTE 02

Item

Kit Pedagógico de Co
Nível

01

SUBITEM

-

R$ 1.079.640,00

ITEM 01
!

ao ao Mosquito Aedes Aegypti
lntermediário
e Final.
icial

e

I

oEscRrçÃo

-

QTOE.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

800

RS I 18,60

R$ 94.880,00

I

Cariilha que melhore as formas dê prevenção e
combate ao mosquito transmissor de doenças,

I

ensinando como combater os focos de acúmulo de
água, locais propícios para a criação do mosquito,
como não acumular água em latas, embalagens,
copos plásticos, tamprnhas de reÍrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores,

garrafas, caixas d'água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, êntÍe outros,
1.1

I

para Nível lnicial (03 a 06 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo contendo
no mínimo 60 (sessenta) páginas medindo
20.5x27 .Scm, impresso em 4 cores, tinta escala em
off-set IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando
lombada de 3mm, corte, laminagáo brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impressâo de qualidade
que não comprometa o verso da página, impresso
na contra ca a o Hino de lm ratriz e o Hino

I
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+ Guia de Orientações
para o Professor + 03 Jogos

Nacional Brasileiro
I

Pedagógicas
Pedagógicos, sendo um jogo da memória, um
quebra-cabeça adequado a faixa etána e desenhos
paê colorir sobre o tema+ FORMAçÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no início do período letivo e
10 (dez) horas após '120 (cento e vinte) dias do uso
material. Dêve também âpresentar duas

do

ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas
com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve lrazet a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as

seguintes características: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado, com
linguagem acessível a faixa etária; proporcionando
agilidade e praticidade de atualrzação de conteúdo
através de conexáo on-line; apresentar atividades
com o conteúdo dos livros através de: jogos, quiz,
acesso à iníormações e notícias; monitoramento
de usuários e relatórios de utilizaÇão; orientações
de atividades aos professores, manter total
conteúdo dos livros;
compatibilidade com
apresentar o acesso e liberação de usuário através
chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao longo
dos capítulos que terâo como propósito de auto
gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
Atlas digital e interativo com teoria e propostas de
utilização em
exercícios práticos
computadores, Ferramenta didática em formato
digital com possibilidade de interaÇáo do usuário
onde é possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informações diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalação, funcionamento
autenticaçáo:
utilização. Licenciamento
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GjáficA

o

I

para

e

I

e
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800M8 ou superior, com garantia de 12 meses

Cartilha que melhore as formas de prevenção e
combate ao mosquito transmissor de doenças,
ensinando como combater os focos de acúmulo de
água, locais propÍcios para a criação do mosquito,
como náo acumular água em latas, embalagens,
copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores,
garrafas, carxas d'água, tambores, latões,
crsternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros,
para Nível lntermediário (07 a 10 anos), ISBN
registrado, contendo capa
tamanho
4x0
/ tinta
sendo
impresso
em
cores
27.5x43.3cm,
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 60 (sessenta)
páginas medindo 20.5x27.Scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apÍesentando lombada de 3mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e grampeado,
impressão de qualidade que náo comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino
de lmperaÍiz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de Orientações Pedagógicas para o Professor + 03
Jogos Pedagógicos, sendo um jogo da memória,
um quebra-cabeça adequado íaixa etária e
desenhos para colonr sobre o têma+ FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no início do período letivo e
10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do uso
do material. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas
com a coleção de livros: í ) Um aplicativo para
smartphone que deve trazet a dinamização na
abordagem
conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as
seguintes características: disponibilizar aos
usuários
forma dinàmica,
conteúdo
escalonada com acesso prático e organizado, com
linguagem acessÍvel a faixa etária; proporcionando
agilidade e praticrdade de atualizaçáo de conteúdo
através de conexão on-line; apresentar atividades

no

12

I

R$

800

1

í

8,ô0

RS 94 880,00
I

a

-l

dos

o

de

I
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com o conteúdo dos livros através de: jogos, quiz,
acesso à informaçóes e notícias, monitoramento
de usuários e relatórios de utilização; orientações
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com
conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberação de usuário através
chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao longo
dos capítulos que terão como propósito de auto
gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
Atlas digital e interativo com teoria e propostas de

o

exercícios práticos

para

utilização

l

em

I

computadoÍes. Ferramenta didática em formato
digital com possibilidade de interação do usuário
onde é possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informações diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalação, funcionamento
autenticação:
utilização. Licenciamento
Remoto, através da internet, O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍlca
800M8 ou superior, com qarantia de '12 meses.
Caftilha que mêlhore as formas de prevenção e
combate ao mosquito transmissor de doenças,
ensinando como combater os focos de acúmulo de
água, locais propícios para a criação do mosquito,
como não acumular água em latas, embalagens,
copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus
velhos, vasinhos de plantas, janos de flores,
garrafas, caixas d'água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros,
para Nível Final (11 a '14 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo
no mínimo 60 (sessenta) páginas medindo
20.5x27,scm, impresso em 4 cores, tinta escala em
off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 3mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampêado, impressão de qualidade

e

I
I
I

I,J

e

I

R$ 118,60

800

RS 94.880.00
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que não comprometa o verso da página. impresso
na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro
Guia de Orientações
Pedagógicas para
ProÍessor
03 Jogos
Pedagógicos, sendo um jogo da memória, um
quebra-cabeÇa adequado a faixa etária e desenhos
para colorir sobre
tema+ FORMAçÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no início do perÍodo letivo e
10 (dez) horas após í20 (cento e vinte) dias do uso
do material. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas
com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as

+
o

+

o

seguintes características: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prátrco e organizado, com
linguagem acessível a faixa etária; proporcionando
agilidade e praticidade de atualização de conteúdo
através de conexão on-line; apresentar atividades
com o conteúdo dos livros através de: jogos, quiz,
acesso à informações e notícias; monitoramento
de usuários e relatórios de utilizagão; orientações
de atividades aos professores, manter total

compatibilidade

--

com o

conteúdo

dos

I

I

ltvros;

apresentar o acesso e liberação de usuário através
chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao longo
dos capítutos que teráo como propósito de auto
gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
I
Atlas digital e inteíativo com teoria e propostas de

exercicios práticos

para

utilização

em

computadores. Ferramenta didática em formato
digital com possibilidade de interação do usuário
onde é possível explorar as atividades dos livros. O

software deverá apresentar uma área

de

curiosidades com inÍormaçôes diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalação, funcionamento
autenticaçáo:
utilização. Licenciamento
deverá ser
O
software
da
internet.
Remoto, através
quesitos:
mínimos
executado em hardware com os

e

e
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Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráflca
800M8 ou superior, com garantia de 12 meses.

Valor Total do Lotê 02: (duzentos e oitentà
quarenta reais)

ê

LOTE 03

Item

Prevençâo as Drogas

01
SUBITEM

quâtro mil, seiscentos e

R$ 284.640,00

- ITEM 01

- EducagãorlnÍanfl,-Anos lnicials e Anos FinaÍs do Ensino

DESCRTÇÃO

QTDE.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

RS 6í ,80

RS 123.600.00

Livro do ALUNO, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais, em

função da complexidade da questão e dos
pre.1uízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para a Educaçáo lnfantil,
ISBN registrado, contendo capa no tamanho

.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.Scm, impresso em 4 ccres, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte, laminação
brilho de um lado para durabilidade do material,
refilado
com coia PUR,
sendo dobrado
impressão de qualidade que não comprometa o
verso da página, impresso na contÍa capa o Hino
de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas íerramentas tecnológicas,
para serem utilizadas com a coleção de livros: 1)
Um aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamização na abordagem dos conceitos com
pedâgogicamente elaborada,
destacando-se as
uintes características
27

1.1

e

2

000

I

e

I

estrutura

Pá,gira

l7
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disponibilizar aos usuános o conteúdo de forma
dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessível a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos
livros através de: jogos, quiz, acesso à informações
e notícias; monitoramento de usuários e relatórios
de utilização; orientações de atividades aos
professores, manter total compatibilidade com o
conteúdo dos livros; apresentar
acesso e
liberação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes insendos ao longo dos capítulos que
terão como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilizaÇão em computadores.

o

Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma âtea de
curiosidades com informações diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalaçá0, funcionamento
e utilizaçá0. Licenciamento e autenticação:
Remoto, através da internet, O software deverá ser
executado em hardware com os mínrmos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Opêrativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica
800MB ou superior, com qarantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR,material didático que tenha
por objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal açáo de rnquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais, em
dos
função da complexidade da questão
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para
Educaçáo lnfantil,
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,
com miolo contendo no mínimo '100 (cem) páginas
medindo 20.5x27 .Scm, impresso em 4 cores, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,

e

1.2

Página
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a

2000

R$ 123.ô00,00

R$ 61.80
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apresentando lombada de 9mm, corte, laminaçáo
brilho de um lado para durabilidade do material,
sendo dobrado
reÍllado
com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino
de lmperatriz e o Hino Nacional Brasilêiro. Conter
informações didáticos-metodológicas para aulas
conteíualizadas,
sugestões de
encaminhamento, pesquisas, mediações e projetos
didáticos para instrumentalizar
trabalho do
professor. CompÕe o material também, PORTAL
EDUCACIONAL, para acesso
todos os

e

e

com

o
a

I

professores, que ofereça subsídios para
professor atuar em sala de aula, informativo

o
e

atualizaçôes do conteúdo, bem como espaço para
trocas de experiências com demais professores,
espaços para canais de atendimento como chat,

telefone, skype pan possíveis dúvidas na
execução do trabalho e oÍerecer suporte para
aprimoramento do profissional. Compõe também,
FORMAÇAO CONTINUADA de no mínimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início do
período letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e

Y
I

1.3

Página

l9

vinte) dias do uso do material,
Livro da FAMiLlA,material didático que tenha por
objetrvo prevenir o uso indevido de substàncias
psicoativas, sendo tal açâo de inquestionável
relevância nos mais diversos conteÍos sociais, em
função da complexidade da questáo e dos
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para a Educação lnfantil,
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / Saída êm CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte, laminaçáo
brilho de um lado para durabilidade do material,
sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressáo de qualidade que não comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino
I de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os

2000

R$ 61,80

R$ 123 600,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUNCIrAL or o»ucaçÃo

temas para discussão em Íamília devem respeitar
todas as formaçóes de núcleos familiares, ter
respeito e empatia na linguagem para uma
facilitaÇão de leitura e compreensão do conteúdo.
Livro do ALUNO,material didático que tenha por
objetivo prevenrr o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais, em
função da complexidade da questão
dos
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental
(1o ao 5o ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínrmo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta êscala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e com cola
qualidade
não
PUR, impressáo
página,
impresso na contra
comprometa o verso da
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional
Brasileiro. Deve também apresentar duas
feÍramentas tecnológicas, para serem utilizadas
com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve Íazet a drnamização na
conceitos com estrutura
abordagem
pedagogicamente elaborada, destacando-se as
seguintes características: disponibilizar aos
forma dinâmica.
conteúdo
usuários
escalonada com acesso pÍático e organizado, com
linguagem acessível a faixa etária; proporcionando
agilidade e praticidade de atualização de conteúdo
através de conexão on-line; apresentar atividades
com o conteúdo dos livros através de: jogos, quiz,
acesso à informações e notÍcias; monitoramento
de usuários e relatórios de utilizaçáo; orientações
de atividades aos professores, manter total
conteúdo dos livros;
compatibilidade com
apresentar o acesso e liberação de usuário através
chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao longo
dos cepítulos que terão como propósito de auto

e

que

de

1.4

]

2000

R$ 61,80

dos

\

o

I

de

I

o

I
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gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
Atlas digital e interativo com teoria e propostas de

exercícios práticos

para

utilização

em

computadores. Ferramenta didática em formato
digital com possibilidade de interaçáo do usuário
onde é possível explorar as atividades dos livros. O

software deverá apresentar uma área

curiosidades com informaçóes diversas sobre o
conteúdo dos livros, Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalaçáo, Íuncionamento
autenticaçáo:
utilização. Licenciamento
Remoto, através da rnternet, O sottware deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica
800M8 ou superior, com garantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR, material didático que tenha
por objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais, em
dos
função da complexidade da questáo
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, pâra o Ensino Fundamental
(1o ao 50 ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e com cola

e

e

T

de

e

I

1.5

de

I

R§ 61,80

2000

R$ 123 600,00

que

qualidade
não
PUR, impressão
comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatíz e o Hino Nacional
Brasileiro. Conter informaçóes didáticosmetodológicas para aulas contextualizadas, com
sugestões
encaminhamento, pesquisas,
projetos didáticos parc
mediaçóes
instrumentalizar o trabalho do professor. Compôe o
material também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso todos os professores, que ofereça
subsídios pâra o professor atuar em sala de aula,

I

de
e

a
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informativo e atualizaçóes do conteúdo, bem como
espaço para trocas de experiências com demais
professores, espaÇos para canais de atendimento
como chat, telefone, skype para possÍveis dúvidas
na execução do Íabalho e oferecer suporte para
aprimoramento do profissional. Compõe também,
FORMAçAO CONTINUADA de no mínimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início do
perÍodo letivo e 10 (dez) horas após '120 (cento e
vinte) dias do uso do material.
Livro da FAM LlA, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais. em
dos
função da complexidade da questão
prejuÍzos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamêntal
(1o ao 50 ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43,3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 90g. / SaÍda
em CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e com cola
qualidade
não
PUR, impressáo
comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional
Brasileiro. Os temas para discussão em família
devem respeitar todas as formaçóes de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma facilitaçáo de leitura e compreensão do
conteúdo.
Livro do ALUNO,material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psrcoativas, sendo tal açáo de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais, em
função da complexidade da questão
dos
prêJuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental
(6o ao 90 ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores

q

e

t.o

1.7

2000

R$ 61,80

R$ 123.600.00

2000

R$ 61,80

R$ 123.600,00
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llJ

4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dôbrado e reÍilado e com cola

PUR, impressão de qualidade que

não
comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional
Brasileiro. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas
com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamizaçáo na
abordagem
conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as
seguintes características: disponibilizar aos
forma dinâmica,
conteúdo
usuários
escalonada com acesso prático e organizado. com
linguagem acessível a Íaixa etária; proporcionando
agilidade e praticidade de atualização de conteúdo
através de conexão on-line; apresentar atividades
com o conteúdo dos livros através de: jogos, quiz,
acesso à informações e notícias; monitoramento
de usuários e relatórios de utilização; onentações
de atividades aos professores, manter total
conteúdo dos livros;
compatibilidade com
apresentar o acesso e liberaçáo de usuário através
chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao longo
dos câpítulos que terão como propósito de auto
gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
Atlas digital e interativo com teoria e propostas de
utilização em
exercÍcios práticos
computadores. Ferramenta didática em formato
digital com possibilidade de interação do usuário
onde é possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informaÇões diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalação, funcionamento
autenticaçáo:
utilização. Licenciamento
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:

dos

o

de

o

pa'a

e
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güI
Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou supenor Placa Gráfica
800M8 ou superior, com garantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR,material didático que tenha
por objetivo prevenrr o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável
relevància nos mais diversos contextos sociais. em
função da complexidade da questáo
dos
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental
(60 ao 90 ano). ISBN iegistrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP. com miolo contendo no mÍnimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.Scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 90g. / Saída
em CTP. apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e com cola

v

e

que

de

1.8

qualidade
não
PUR, impressão
comprometa o verso da página. impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional
Brasileiro. Conter informações didáticosmetodológicas para aulas conteúualizadas, com
encaminhamento, pesquisas,
sugestões
projetos didáticos para
mediações
instrumentalizar o trabalho do professor. Compõe o
material também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso todos os professores, que ofereça
subsídios para o pÍofessor atuar em sala de aula,
informativo e atualizações do conteúdo, bem como
espaço para trocas de experiências com demais
professores, espaços para canais de atendimento
como chat, telefone, skype para possíveis dúvidas
na execuçâo do trabalho e oferecer suporte para
aprimoramento do profissional. Compõe também,
FoRMAÇÃo CONTINUAOA de no mínimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no inÍcio do
período letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e
vinte) dias do uso do material.

R$ 61,80

2000

R$ 123.600,00
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e

I
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líe§
Livro da FAM|LlA,material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais, em
função da complexidade da questão
dos
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental
(6o ao 9o ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CÍP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medind o 20.5x27 .Scm, impresso em 4
corês, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e reÍilado e com cola

^

e

'1

.9

PUR, impressão

de

qualidade

que

2

R$ 61 .80

000

RS 123.600,00

náo

comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional
Brasileiro. Os temas para discussáo em famÍlia
devem respeitar todas as formações de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma facilitação de leitura e compreensão do
conteúdo.

Valor Total do Lote 03: (um milhão, cento ê doze mil e quatrocentos Íeais) R$ 1.112.400,00

LOTE 04

- ITEM Oí
Educação para o Trânsito
lnúermêdiário e Final,

Item
01

SUB.

DEScRTçÃO

ITEM

-

VALOR
UNITÁRIO

QTDE.

VALOR
TOTAL

Cartilha que contemple como princípio
1.1

básico,
disciplinar o cidadáo para o uso compartilhado das
vias terrestres, como ruas, rodoviâs, estradas, etc.,
a condução responsável de veículo automotor,
cabendo ao cidadão e especialmente ao condutor,

RS 1 18,60

800

R$ 94 880 00
I

I
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qL(

conhecer as leis, visando â segurança própria, de
seus familiares e outros usuários do sistema, para
Nível lnicial (03 a 06 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 250g. / Saída em CTP, com miolo contendo
no mínimo 60 (sessenta) páginas medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala em
off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 3mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impressão de qualidade
que não comprometa o verso da página, impresso
na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Orientagóes
Nacional Brasileiro
Guia
para
Professor
03 Jogos
Pedagógicas
jogo
Pedagógícos, um
da memória com 32 peças,
e um encarte para
um quebra-cabeça
montagem + FORMAÇÃO CONTINUADA de no
mÍnimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no
início do período letivo e '10 (dez) horas após 120
(cento e vinte) dias do uso do material. Deve
também apresentar duas ferramentas tecnológicas,
para serem utilizadas com a coleção de livros: 1)
Um aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamização na abordagem dos conceitos com
pedagogicamente elaborada,
destacando-se
seguintes características:
disponibilizar aos usuários o conteúdo de forma

+
o
com

estrutura
\Y-

de

+

as

dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessÍvel a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos
livros através de: jogos, quiz, acesso à informaçóes

e notícias; monitoramento de usuários e relatórios
de utilizaçáo; orientações de atividades aos
professores, manter total compatibilidade com o
conteúdo dos livros; apresentaÍ o acesso e
liberaçáo de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que
terão como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
Péryina 26 de 47
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERÂTRIZ
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

propostas de exercícios
em computadores.

práticos pa'a utilização

Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O

software deverá apresentar uma área

I

de

curiosidades com informações diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalaçáo, íuncionamento

e

e

I

autenticação:
utilização. Licenciamento
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica
800MB ou superior, com garantia de 12 meses.
Cartílha que contemple como princípio básico,
disciplinar o cidadão para o uso compartilhado das
vias terrestres, como ruas, rodovias, estradas, etc.,
a conduçáo responsável de veículo automotor,
cabendo ao cidadão e especialmente ao condutor,
conhecer as leis, visando a segurança própria, de
seus familiares e outros usuários do sistema, para
10 anos), ISBN
Nível lntermediário (07
tamanho
registrado, contendo capa
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 60 (sessenta)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em otf-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentendo lombada de 3mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e grampeado.
impressão de qualidade que náo comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino
de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de Orientaçóes Pedagógicas para o Professor + 03
Jogos Pedagógicos, um jogo da memóÍia com 32
peças, um quebra-cabeça c_om e um encarte
para montagem + FORMAçAO CONTINUADA de
no mínimo 20 (vinte) horas sendo '10 (dez) horas
no início do período letivo e 10 (dez) horas após
1120 (cento e vinte) dias do uso do material. Deve
I também apresentar duas ferramentas tecnológicas,

a

1.2

no

800

RS I 18,60

R$ 94.880,00
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARTA MUNCIPAL nr oouceçÃo

para serem utilizadas com a coleçáo de livros: í)
Um aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamização na abordagem dos conceitos com
estrutura pedagogicamente elaborada,
seguintes características:
destacando-se
disponibilizar aos usuários o conteúdo de forma
dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com Iinguagem acessÍvel a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexâo online; apresentar atividades com o conteúdo dos
livros através de: jogos, quiz, acesso à informações
e noticias; monitoramento de usuários e relatórios
de utilizaçâo; orientações de atividades aos
professores, manter total compatibilidade com o
acesso e
conteúdo dos livros: apresentar
libeÍação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que
terão como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercÍcios
práticos paÊ utilizaÇão em computadores.

\ú

as

]

o

Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informaçóes diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual de instalaçã0, Íuncionamento
e utilizaçá0. Licenciamento e autenticação.

1.3

I

Remoto. através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB EspaÇo em Disco 10GB Sistema
lOperativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica
i800MB ou superior, com qarantia de '12 meses.
Cartilha que contemple como princípio básico,
disciplinar o cidadáo para o uso compartilhado das
vias terrestres, como ruas, rodovias, estradas, etc.,
a conduçáo responsável de veículo automotor,
cabendo ao cidadão e especialmente ao condutor.
conhecer as leis. visando a segurança própria. de
seus familiares e outros usuários do sistema, para
Nível Final (11
14 anos), ISBN registrado,

I

800

R$ 1 18,60

R$ 94 880,00

a
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ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERÀTRIZ
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm. sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo

no

mínimo

60

(sessenta) páginas medindo

Êi.l

qrq

I

I

l

20.5x27 .Scm, impresso em 4 cores, tinta escala em
off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando

lombada de 3mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impressáo de qualidade
que não comprometa o verso da página, impresso
na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

Nacional Brasileiro

+

Guia de

OrientaÇões

Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
Pedagógicos. um jogo da memória com 32 peças,
um quebra-cabeça com e um encarle para
montagem + FORMAÇAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vrnte) horas sendo 10 (dez) horas no
início do perÍodo letivo e 10 (dez) horas após 120
(cento e vinte) dias do uso do material. Deve
também apresentar duas ferramentas tecnológicas,
para serem utilizadas com a coleção de livros: 1)
Um aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamizaçáo na abor:dagem dos conceitos com
pedagogicamente elaborada,
seguintes características:
destacando-se
disponibilizar aos usuários o conteúdo de Íorma

estrutura

as

dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessível a faixa
etáÍia; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão online; apÍesentar atividades com o conteúdo dos

I

livros através de: jogos, quiz, acesso à informaçóes

e notÍcias: monitoramento de usuários e relatórios
de utilizaçáo; orientaçóes de atividades aos
professores, manter total compatibilidade com o
conteúdo dos livros; apresentar o acesso e
liberação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que
teráo como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria ê propostas de exercícios
práticos para utilização
computadores.
Ferramenta didática em formato digital com

em
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rÀ§
possibilidade de interação do usuário onde é
possÍvel explorar as atividades dos livros. O

software deverá apresentar uma àtea

ç

de

curiosidades com iníormaÇões diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanham o fornecimento
do software: manual dê instalação, funcionamento
utilizaçáo. Licenciamento
autenticação.
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mÍnimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 'IOGB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica
800M8 ou superior, com garantia de í2 meses.

e

e

Valor Total do Lote 04: (duzentoe ê oitenta ê guatro mil, seiscentos

e

quarenta reais)

LOTE

Itêm

05-

ITEM 01

I

Educação Física pâra Ensino Fundamental

01

SUBITEM

R$ 284.640,00

DESCRTÇÂO

'ío

ao 90 ano,

QTDE.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

800

R$ 99,49

79.592 00

Livro TEÔRICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
manutenção da
o apeÉeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do seÍ humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas

e

I

planejadas e estruturadas para promover o
condicionamento físico de crianÇas, jovens e
1.1

adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino

-

Fundamental
1o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo í 00 (cem) páginas medindo 20.5x27 .Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909, SaÍda em CTP, apresentando

l

I

/

I
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'1 cl.J.

lombada de 9mm, corte, laminaçáo brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.
Livro TEÔRICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o aperÍeiÇoamento,

controle e

manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
plane.iadas
estruturadas para promover o
condicionamento físico de crianças, jovens e
prática
diferentes
adultos através
Ensino
modalidades esportivas,
Fundamental
2o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em ofÍ-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
I
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.
(Aluno)
que contemple a
do
cunículo
escolar que visa
disciplina obri§atória
manutençáo da
o aperÍeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o

e

de

da

1.2

para o

-

I

800

l_,*.,

79.592,00

800

RS 99,49

79.592,00

/

I

tiwo rífnrco

e

condicionamento físico

e

de

crianças, jovens

e

adultos através da pÍática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
tó

Fundamental

-

30 ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.

/
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I qrr-

Livro TEÔRICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o aperÍeiÇoamento, controle
manutenÇão da
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianças, jovens e
prática
adultos através
diferentes

e

I

e

da

modalidades esportivas,
1.4

-

de

paÍa o

Ensino

4o ano, ISBN registrado, contendo
Fundamental
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo '100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.

79.592.00

RS 99,49

800

I

/

- que contemple a
disciplina obrigatória do cunículo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da
Livro TEÔRlcO (Aluno)

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento físico de cíianças, jovens e
prática
adultos através
diÍerentes
modalidades esportivas,
Ensino
Fundamental
5o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.

e

da

l.c

-

de

para o

800

R$ 99,49

79 592 00

800

RS 99,49

79.592,00

/

- que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o apeíeiçoamento, controle e manutenÇão da
Livro TEÓRlco (Aluno)

1.6

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um coniunto de atividades físicas
Página 32 de 47
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planejadas

e

estruturadas para promover

condicionamento íísico

de

I
o

\-

crianÇas, jovens e
prática
diferentes

adultos através da
modalidades esportivas,

rl

de

para o

Ensino
Fundamental - 6o ano, ISBN regisúado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do mateÍial, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.

/

I

Livro TEÓRlcO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
manutenção da
o aperfeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas

e

I

planejadas e estÍuturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianças, iovens e

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
1.7

-

Fundamental
7o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTP, com miolo contendo no
mÍnimo í00 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminaÇão brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.

800

R$ 99 49

79 592,00

800

R$ 99,49

79.592.00

/

Livro TEÔRICO (Aluno)

1.8

- que contemple
e

a

disciplina obrigatória do cuÍrÍculo escolar que visa
manutenção da
o aperÍeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas

e

estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianças. jovens e

planejadas

adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental

- 8o ano, ISBN registrado,

contendo

Página 33 de 47

-

Rua Urbano Santos no 1657 luçara - CEP 65.900-505
http://www.imperatriz.ma. gov.br - E-ma l:
edim eratn

ail.com

k

PREFEÍTURÁ DE

PERATRIZ
1i

Itanct

A sc
.i

,:eita

tlaqno S
I!l I 0
ssoÍ Sl

iratt 1'

1

t

36

,G]

I

&

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNCtpAL oe rnucaçÃo

qÀ
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.
Livro TEÓRICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currÍculo escolar que visa
manutenção da
o apedeiÇoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento físico de crianças, jovens e
prática
diÍerentes
adultos através

/

I

-

e

I

I

e

de

da

para o

modalidades esportivas,

1.9

I

Ensino
ISBN
registrado,
contendo
Fundamental
9o ano,
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminâção brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.

-

800

RS 99,49

79.592.00

800

R$ 99,49

79.592,00

/

Livro PRÁTICO (Aluno)

-

que contemple

a

disciplina obrigatória do cunÍculo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle
manutenÇáo da
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianÇas, lovens e
prática
adultos através
diÍerentes

e

I

e

1.10

da

modalidades esportivas,

de

para o

Ensino
Fundamental
1o ano, ISBN regiskado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .5cÍ,,
impresso em 4 cores, linta escala em off-set

-
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i.V

IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação briÍho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.
Livro PRÁTICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do cunículo escolar que visa
manutenção da
o aperÍeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas

-

e

planejadas

e

esÍuturadas para promover
de crianças, jovens

condicionamento Íísico

o
e

adultos através da prática de diÍeÍentes
modalidades esportivas, paÂ o Ensrno

1.11

-

Fundamental
2o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. SaÍda em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.
Livro PRÁTlcO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle
manutenÇão da
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um coniunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas paÍa promover o

800

79.592.00

R§ 99.49

I

/

I

e

e

.l

I
I
I

condicionamento físico

de

crianças, jovens

e

adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino
1.12

Fundamental - 3o ano, ISBN regisÍado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no

800

79.592,00

R$ 99,49

mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.Scm,

iimpresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IIMUNE 909. / Saída em CTP, apÍesentando
lombada de 9mm. corte. laminação brrlho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado ê com côla PUR
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qÀó

e

Livro PRÁTICO (Aluno) que contemple ã
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o apeíeiçoamento, controle
manutenção da
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianças, jovens e
prática
adultos através
diÍerentes

e

da

modalidades esportivas,
113

de

para o

Ensino

Fundamental - 4o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.

800

79.592,00

R$ 99,49

/

I

- que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o aperÍeiçoamento, controle e manutenção da
Livro PRÁTICO (Aluno)

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianÇas, jovens e
prática
adultos através
diÍerentes
modalidades esportivas,
Ensino
Fundamental
5o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 2O.5x27 .'cm,
impresso em 4 cores. tinta escala em off-set
IMUNE 909, Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.
Livro PRÁTICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currÍculo escolar que visa
o aperleiçoamento, controle
manutenção da
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um coniunto de atividades Íísicas

e

da

1

.14

I

de

para o

-

800

R$ 99,49

79.592,00

RS 99.49

79.592,00

I

/

-

1

.15

e

I

800

I
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(,/

planejadas e estruturadas para pÍomover o
condicionamento Íísico de crianÇas, jovens e

adultos através da prática de diÍerenles
modalidades esportivas, paru o Ensino

Fundamental - 60 ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 90g. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.

/

tivro pnÁftCo (Aluno) - que contemple

a

disciplina obrigatória do currículo escolaí que visa
manutençáo da
o aperfeiçoamento, contÍole
saúde do corpo e da mente do seÍ humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades Íísicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianÇas. jovens e
prática
diÍerentes
adultos aÍavés

e

e

I
I

esportivas, para o

modalidades

I

1.16

I

de

da

-

Ensino

Fundamental
7o ano, ISBN rêgistrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo '100 (cem) páginas medindo 20.5x27 .Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminaçáo brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.
(Aluno)
que contemple a
t-iwo
disciplina obrigatória do cunículo escolar que visa
manutenção da
o aperfeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um coniunto de atividades Íísicas
planeiadas
estruturadas para promover o
condicionamento Íísico de crianÇas, jovens e
prática
diÍerentes
adultos através
modalidades esportivas, para
Ensino
Fundamental
8o ano, ISBN registrado, contendo

800

R$ 99,49

79.592.00

800

R$ 99,49

79.592,00

/

I

-v

púnêÔ

-

e

1

.17

e

de
o

da

-
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*.?-aI
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no

mínimo '100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR.
Livro PmnêO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
manutenÇão da
o aperÍeiçoamento, controle
saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo
organizadas em um conjunto de atividades físicas
planejadas
estruturadas para promover o
condicionamento físico de crianças, jovens e
prática
diÍerentes
adultos atÍavés

/

-

e

e

de

da

modalidades esportivas,
1.18

-

para o

Ensino

Fundamental
9o ano, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. SaÍda em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍilado e com cola PUR.
que
PROFESSOR
Roteiro Didático
do
currículo
contemple a disciplina obrigatória
escolar que visa o aperfeiçoamento, controle e
manutenção da saúde do corpo e da mente do ser
humano, sendo oÍganizadas em um conjunto de
atividades físicas planejadas ê estruturadas paÍa
pÍomover o condicionamento Íísico de crianças,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes
Ensino
modalidades esportivas,
Fundamental - Anos lniciais (1e ao 5e ano), ISBN
registrado, contendo capa
tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda em CTP,
com miolo contendo no mÍnimo 300 (kezentas)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4

800

RS 99,49

79 592,00

R$ 99,49

79.592.00

I

/

do

1

.19

I

-

800

para o

no

I
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d

cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e com cola
PUR.

Roteiro
t co
o
- que
contemple a disciplina obrigatória do currículo
escolar que visa o aperÍeiçoamento, controle e
manutençáo da saúde do corpo e da mente do ser
humano, sendo organizadas em um conjunto de
atividades Íísicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento Íísico de crianças,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes

pa.a o
contendo capa no

modalidades esportivas,

1

.20

Fundamental

registrado,

-

I

Ensino

Anos Finais (6e ao 9e ano), ISBN

79 592.00

R$ 99.49

800

tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 300 (trezentas)
páginas medindo 20.5x27.Scm, impresso em 4
cores, tínta escala em off-set IMUNE 909. / Saída
em CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e refilado e com cola
PUR.

I

Valor Total do Lote 05: (um milhão, quinhe ntos e noventa e um mil,

R§ 1.591.840,00

oitocentos e quarenta reais)

Valor Total dos Lotes 0'1. 02. 03. 04 e 05: (quatro milhões, trezentos ê
cinqüenta e três mil, cento e sessenta reais)

R$ 4.353,160,00
I

7. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
7.í. Modalidadê dê Licitação
7.1.1. Os produtos a serem adquiridos se enquadram no conceito de "bens comuns"
estabelecido no art. 1o, parágrafo único, da L. 10.520102, considerando que suas especificaçÕes
são padronizada, razáo pela qual deverá ser realizada na modalidade Pregão, nos termos do art.
30, do Anexo I do Dec, 3.555/00.
7.2. Sistema de Registro de Preços
7.2.í. A Licitação será realizada no Sistema de Registro de Preços, nos termos do art. 3'inciso

Il

do Decreto Municipal no 013/2015.
7.2.2. (rt. 3o inciso ll - Previsão de entregas parceladas.
A entrega dos livros didáticos previstos no objeto do prêsente termo, ocorrerá de forma
parcelada visto a necessidade de atendimento específico a cada unidade de ensino (Escola /
Creche). Atualmente as Escolas e Creches somam 150 (cento e cinquenta) unidades de ensino,
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em virtude da logistica necessária, faz-se necessária a entrega parcelada do refêrido objeto
7.3. Tipo de Licitação
Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no tipo menor preço por LOTE.
8. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

8.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art.3o da Lei Complementar n.o 123/2006, e que
náo êstiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em
usufruir do tratamênto previsto nos afts. 42 a 49 da lei citada, deveÍá comprovar tal atributo
mediante a apresentaçáo de documentação comprobatória;
8.2 Para o processo em questão deverá ser respeitado o art.47 que nas contratações públicas
da administraçáo direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá
ser concedido tratamento diferencial e simpliflcado para microempresas e empresas de pequeno
porte obietivando a promoção e o desenvolvimento do econômico e social no âmbito municipal e
regional, a ampliaçáo da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovaçáo tecnológica.
8.3 Para os itens com preço de referência cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil),
somente poderão participar empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e
estiverem, nos teÍmo do art. 30, incisos I e ll, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, enquadradas como microemprêsas e empresas de pêqueno porte.
E.4 Em conformidade com o § ío, artigo 43 da Lei 12312006, havendo alguma resÍição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sêrá assegurado o prazo de cinco dias úteis.
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, pronogável por rgual período, a critério da administração pública, para regularização da
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

9.

HABILITAÇAO

9.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deveráo apresentar os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts, 28, 29, 30 e 3í da Lei n'8.666/93.
9.2. Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:
9.3. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa prestou, a
contento, serviço compatível com o objeto da licitação.
9.4. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestadose/ou
certidões de acervos técnicos.
9.5. Não seráo aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execução.

í0.

DoTAçÃO ORÇAMENTÁR|A

- Manut. e Desenv. das Ativid. e Projetos Pedag SEMED
20.002.12.361.0043.2628 - Manutenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Ficha. 2772 e 1341.

20.001.'12.361.0043.2437

Página 40 de 47

Rua Urbano Santos no 1657 - Juçara - CEP 65.900-505
htto://wurv.i m
z.ma.sov.br - E-mail: semedimnera triz'?errail.com
IÍURÂ DE

p R.ATRIZ

6\

g

1l

t .)

n

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÁO

FONTE: 001 - RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
FONTE: 027 - RECURSOS DO FUNDEB 40%.

-

.13,#

MDE

11. PRAZO E CONDTÇÔES DE ENTREGA

1'í.'l A enlrega dos produtos será em no máximo 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da
"Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de EducaÇão

-

SEMED.

e local
estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".
11.3 Sendo os produtos diferentes das especiflcações ou apresentarem defeitos, seráo
considerados não enkegues.
11.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Conkato.
11.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as espectÍicações
tecnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente corrigido
em até 5 (cinco) dias úteis, após notificação do Contratânte durante a vigência do contrato, a
partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.
11.2

A

entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades

í2.

PAGAMENTO
12.1 O pagamento à CONTRATADA será eÍetuada pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária (SEFAZGO) ou por outro setor específico da Prefeitura
Municipal de lmperatriz, mediante a apresentaçáo de nota fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Municipio e será feito na
modalidade de tran sferên ci a onl i ne.

í3. CRITÉRIO DE REAJUSTE
13.1 - Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
13.2 - Para restabelecer a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração parc a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na Íorma da alínêa "d' do Art.
65 da Lei n.o 8.666/93.

í4 SUBCONTRATAÇÃO
í4. í - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execuçáo do conÍato

I5. RESPONSABILIDADES DACONTRATADA:

15.1 Dentre outras atribuiçÕes decorrentes da celebraçáo da contratação para fornecimento
de materiais, BENEFICIARIA, então CONTRATADA, obriga-sea:
fornecer os materiais de consumo de forma imediata, de acordo com os locais e horários
deÍinidos na respectiva Ordem de Serviço, conÍorme especiÍicações técnicas estabelecidas
neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas
quantidades, qualidade e preços;

a)
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(
b) entregar os produtos em perfeitoestad o:
c) observar o prazo de garantia mínimo de noventa (90) dias consecutivos, contados a partir
da assinatura do ateste que Íormalizar o recebimentodeflnitivo;
d) providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento,
devidamenteatualizados:
d.l) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS),
mediante Ceíidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacionaí, a qual se refira às contribuições previdenciárias e as deterceiros;
Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à FazendaEstadual;
d.3) Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na Dívida Ativa, iunto à FazendaEstadual; d.4)
Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à FazendaM unicipal;
d.5) Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na DÍvida Ativa, junto à Fazenda Municipal, d.6)
Certificado de Regularidade do FGTS;
d,7) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
responsabilizar-se solidariamente com os Íornecedores dos materiais de consumo
(Íabricante, produtor ou importador) pelos vÍcios de qualidade e/ou quantidade que os torne
irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que sedestinam;
não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto dacontrataÇão;
designar preposto e apresentar relaçáo com endereços físico e eletrônico (ê-mail),
telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de
manutenções corretivas;
identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dosprodutos;
comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razáo social, CNPJ,
dados bancários, endereç0, telefone, Íax e outros dados que foremimportantes;
responsabilizar-se pela qualidade dos materiais de consumo fornecidos, sob pena de
responder pelos danos causados à Administração ou aterceiros;
arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transportê, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e
quaisquer outras despesas decorrentes dofornecimento;
respeitar e Íazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição
pública onde serâo entregues os materiais deconsumo;
respeitar e íazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e
medicina do Íabalho;
responder pela supervisã0, direção técnica e administrativa e máo-de-obra necessárias à
execuçáo do fornecimento, como única e exclusivaem pregadora;
responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviç0,
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhesassegurem;
responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, náo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelaAdministração;
manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condição para futuras e
eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigaçóes por ele assumidas, todas as

d2)

e)
0

C)

h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

Página 42 de 47

Rua Urbano Santos no 1657 - Juçara * CEP 65.900-505
htto://www lmn eratriz.ma.sov.br - E-mail:
alriz

a .com

Ê

PREFEIÍURÀ OE

IMDERATRIZ
z

0

e s50r SEMEO
a

r

34.171-.1

eila

áÀ
'l/

í i(

6t

l'l

^r-üE-

ss

**

ú/

;''1'

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERÁTRIZ
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

(

3J

is

condiçôes de habilitaçâo e qualiÍicaçâoexigidas.

16.

RESPONSABILIDADE DOCONTRATANTE:
16.1. Além das responsabilidades previstas na legislação em vigor, constituem obÍigaçôes e
responsabilidades da CONTRATANTE o quesegue:
Fiscal do Contrato, os quais serão responsáveis pelo
Designar o Gestor e
acompanhamento dos serviços e atesto das notas fiscais - Francisco Magno Silva de Oliveira,
Matrícula 34.171-l:
b
Efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas noContrato;
Emitir "Ordem de Serviço" para a execuçâo dos serviços, informando hora elocal;
c.
Receber os produtos em conformidade com as especificaçôes, quantidade, qualidade,
d
p razos e demais condições estabelecidas neste Termo de Reíerência e na Proposta de Preços
d a BENEFICIÁRIA;
Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
p elos empregados da CONTRATADA ou por seusprepostos;
f.
Notificar a BENEFICIARIA, então CONTRATAOA, para a substituição de materiais que
presentarem
vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento
a
definitivo, conforme Termo deRecusa;
Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as
Íormalidades e exigências doconkato,
ComunicaÍ à BENEFICIÁR|A toda e qualquer oconência relacionada com o fornecimento
materiais
dêconsumo;
dos
Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execuçáo dos serviÇos, Íixando prazo para a suacorreção;
Proporcionar todas as Íacilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus

o

a.
.
.
,

g.
h.
i.
j.
serviços;
k. Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que
náo mereça a sua confiança ou embarace a fiscalizaçá0, ou ainda, que se conduza de modo
inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe foramatribuídas;

i

17.

DAS ESPECTFTCAÇÕES MÍN|MAS.
Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos, de boa qualidade, livres de
defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverá
atender rigorosamenle às prescrições estabelecidas na planilhadescritivo.
17.2 As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de estudos
técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria, visando unicamente à
qualidade dos produtos a seremadquiridos.

17.1.

18-PENALIDADES

/

18.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia deÍesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇões, segundo a gravidade da falta
cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscaÍização, no caso de
Página 43 de 47
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descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acaret prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaçáo de sanção mais grave:
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos enlregues com atraso,
decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da
multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seís centésimo s por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais
alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pelâ náo manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cenÍo,) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimênto de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50% (cinqüenta por
cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou
os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da
proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo nâo superior a 2 (dois) anos;
lV - dêclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua puniçáo ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sangão aplicada com base no inciso anterior.

/

19. DA RESCISÃO DO CONTRATO
19.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisáo, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no. 8,666/93, de 21106/93.
19.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento iÍregular de cláusulas contratuais, especificaçóes lentidâo do seu
cumprimento, levando a Administraçáo a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços
ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem.justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus supenores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na Íorma do parágrafo primeiro
do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2'l de lunho de 1993;
0 a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificaçáo da Íinalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execução do Contrato;

e
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i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o Conhato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.8.666,
de 21 de junho de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a '120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçáo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem mesmo prazo,
independenlemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevislas desmobilizaçóes e mobilizaçóes ê outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas ate que seja normalizada a situação;
l) o aÍaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes
dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade
pública, grave perturbaçáo da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes até que seja normalizada a situação:
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos,
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíyeis.
p) a subconkatação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão ou
incorporação. que implique violação da Lei de Licitaçóes ou prejudique a regular execução do
contrato.

o

20 - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1 Poderá utilizar-se da Ata dê Registro de Preços os órgãos participantes e interessados, ou
qualquer outro órgão/entidade da Administraçáo Pública Municipal que não tenha participado do
certame objeto deste Edilal, mediante prévia consulta a Comissão Permanente de LicitaÇáo,
desde que devidamente comprovada à vantagem, respeitado o limite contido no §4o do art. 22
do Decreto 013 de 31 de março de 2015.
20.2 Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
íazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Comissão
Permanente dê Licitação, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados. obedecidos a ordem de classificação.
20.3 O Íornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de
Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.
2O.4 Caberá aos íornecedores bêneÍiciários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou náo do fornecimento aos não
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participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigaÇões anteriormente assumidas,
respeitados o disposto no §3o e §4" do art. 22 do Decreto 013 de 31 de março de 2015.
20.5 As solicitaçóes de adesáo, concessão de anuência pelo fornecedor e autorização do órgão
gerenciador serão realizadas por meio
ofício emitido pela presidência do
gerenciador.
órgão

de

21 -oA ExcLUsÃo Do FoRNEcEDoR REGISTRADo
21.1 O licitante regisÍado terá seu registro cancelado quando:
21 .1 .'1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Pregos;
21 .1.2 Nâo retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalêntê, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
21.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado:
21 .1 .4 Íiver presentes razões de interesse público.
21.1.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos I, ll e lV do caput do art.
20 do Decreto 0í3 de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será
formalizada por despacho da Presidência da CPL.
21.1.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso
fortuito ou força maior devidamente comprovado.
22 - DAS OBRIGAçÕES DO ORGÃO GERENCIADOR
22.1 Compete ao Órgão Gerenciador:
221.1 Pralicar todos os atos de controlê e administração do Sistema de Registro de Preços
SRP;
22.1.2 Éfeluar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de
Preços,
22.1.3 Gerenciar a Ata de Registro de Pregos, providenciando a indicação, sempre que
solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo
a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.
221.4 Conduzt os procedimentos relativos a eventuais renegociaçÕes dos preços registrados;
22.1 .5 Aplicar as sançôes, garantida a ampla deÍesa e o contraditório, decorrentes de
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações;
22.1.6 Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados;
22.1 .7 Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;
22.'Í.8 Respeitar a ordem de classificaçáo dos licitantes registrados na ata nas contratações dela
decorrentes;
22.2 Compete aos órgãos interessados e não participantes:
22.2.1 Manifestar intenção de compra por meio ofício ao Órgão Gerenciador;
22.2.2 Contalar os produtos obedecendo ao quantitativo regisÍado, por meio de instrumento

-
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VIGÊNCIA DO CONTR.ATO
- O futuro contralo que advir deste termo de referência, vigorará por 12 (doze) meses, a
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo. Conforme
disposições do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela
Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo
65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

23.1

24 - DAS D|SPOS|ÇOES GERATS
24.1 - O Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá revogar
a licitaÇão por razôes de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação
na lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei n" 8.666/93).
24.2 - A autoridade competênte para homologar, anular ou revogar a presente Licitaçáo é a
Senhora Secretário Municipal de Educaçâo da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
24.3 - Após a homologaçáo da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato.

lmperatriz

Francisco

lva de
SEMED

-

MA, 26 de dezembro de 2018

liveira

APROVA

a da Lei

i8

J
Sec

erret
e Educação
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contratual, conÍorme minuta anexa ao edital, até noventa dias, observado o prazo de vigência da
ata;
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LOTE 01 . BULLYING
LivÍo do ALUNO, mâledâl didátrco que tralê do pÍocêsso de ifllmidâÉo sJstemáÜc5, quando há violência Ísica ou
psicologcâ êm âlos dê humilhâção ou discnminaÉo, coísidêÉndo lâmbêm e pÉvenÉo aos alâqles Ísicos.
insuhos, ameâçâs, comentáíioê ê âp6lidôs pêlorâlúos. entíe oúros pârâ Educaçâo lníântl. ISBN í€giírâdo.
conlendo capa no lâmanho 27.5x43.3cm. sendo impíêsso êm cores 4x0 / tjnta esc€la êm Ínpler IMUNÉ 2509. /
Sâidâ em CÍP. com mlolo c.ntendo no minmo 100 (cem) páginás medindo 20.5r27.5cm, impíe$o êÍn 4 cores, tinta
escala em ofi-set IMUNE 90g. / Sai& em CTP. apres€nlando lomb3da de gmm, code, laminâção bilho de um lâdo
paía duÍabilijâde do mâtenâ|. sendo dobíado e refrlâdo e com cola PUR, impÉssão de qualidede que náo
compÍometa o ve§o da Égioa, impíesso na contÍa capâ o Hrno de lmperatÍiz e o Hino Nâcional Brdsileiío. oeve
tâmÉm apre§enlar duas fêíamentas t€.cnolÔgicas. para serem utilizâdas com a col,eÉo dê livros: 1) Um aplicãtivo
para smàrrphonê quê dêvê tÉ2êr a dn€mlzâÉo nâ ábo.dâgêm dos conceilos com estÍuturs pedagogic€menle
êlaborada destâcando-se as segurnles caÍedêrist,câs: disponibilizsr âos usuâlos o conteúdo de formâ dinâmicã,
escálonâde coín âcêsso pÍalrco e oEanizado, com linguagêm scêssivsl a íaixa áánai píoporcionando agilidadê €
píaticidadê de aluâlizâÉo de conleúdo áÍavés de conexáo on-Ínei apíesentar áivldad6s com o conleúdo dos livros
áÉvés dê: logos, quiz, acesso á infomâÇóês e nolicaasi monrtoÍâmênto de u§uáÍio§ e relelóios de uülizaÉo
onenlãçoês de at idades aos prÚ6§sores, menleí lolâl compáiulidadê com o conteúdo dos livrosi apÍesêntâí o
acásso e liberáÉo de usuáÍio âlíaves châves de âc€§so ou QR Codes inseridos êo longo dos cepítulos quê teÉo
como pÍopósilo de auto gerenciar o avanço nas elrvidadês educacionaas. 2) Allas digíEl e inlerativo com leoria e
prcpostas de exercicio§ prábos peía ulilizaçáo êm computadores FêÍrámônlâ didátrce êíh Íormáto dÚital com
possibilidade de int6râçáo do usuáÍb onde é possivel €xplordr as atividâdes dos üvÍos. O §otwâÍê devêrá apres€nlar
uflra ár€á de cuíiGidades com inlormaçôes divêÍsas sobÍ€ o conteÚdo clos livros. Acompánhâm o forneomênlo do
sofiwâíe: manual de instalaÉo, Íunoronamento e úilazaÉo. Licenciamento 6 áúenlicaçâo: Remolo, alravés da
O soffwaÍe devêÍa seÍ execúado em haÍdúaÍÊ com os minimos quesitos. Memóia 2GB Espaço em Dlsco
1oGB Si96ma Opêrãtivo Wndows 7 o! supêíior Placa GÉÍica 800M8 ou supeÍior, com ga€ntia de 12 meses

Lavro do PROFESSOR, mãteíial

didàco

quê lÍatê do procêsso de inümidâÉo

sislemái5, quando

I

há violência íísicâ

ou psicológic.r em sto§ dê humilhaÉo ôu discnminação. considerãndo lsmbám s prêvenÉo âos elâquês Ísjcos,
insultos, ameaç3s, comêdános e apelidos peloráivos, êítre ôutÍos. peÍã Éducãçáo lnfantil. ISBN Íegislrado,
conlendo capa no tamaôho 27 5x43 3cm, sendo impÍesso êm corês 4x0 / tintâ 6sc: a em Tnpier IMUNE 2509 /
SâÍdâ em CTP com ftiolo contendo no minrmo 100 (c€m) páginas medindo 20.5r7.5cm, impíesso em 4 coíes, tinta
esc€lâ êm olf-sei IMUNE 909. / Sêida em CÍP. apÍes€ntando lombada de gmm, corte, leminâÉo bíilho dê um lâdo
paÍa duÍabildade do matênal, §endo dobrado e reílado e com crla PUR, ímpÉssâo de qualidade que náo
comprcmela o veÍso da páginâ, impresso nê conlra capa o Hino de imperalü e o Hioo Necionâl 8râsilêiÍo. Conlar
oÍomaçóes didâcos-melodológicâs paÍa aulas contenuallzadas, côm suge§óes de enc3mi.hamenlo. pêsquisas,
mêdiâçoês ê prcjelos didâicos para instÍumentalÉar o lrab3lho do grcÍessoí Compõe o máeíialtambém, PORTÂI
EDUCACIOXAL, paÍE acesso â lodos os píoÍessores quê oÍeíêçã subsidios paÍa o pÍslassoÍ atuaÍ em sâla de aula,
rnÍormávo e elualiraçóês do conteúdo, b€m como 6spaço paÍa líocas de êxp€néncias com demais plofes§oÉs,
espaços para cânais do atenómenlo como chá, lele'Íone, skype paÍa po6sivêB dúvÍras na exc€uÉo do tÍabelho e
oíêrêcer suporte pera apnmo.amenlo do píoílssional. Compóe tamÉm. FORIAçÃO COIITIXU^DÂ de no mínimo
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20 (vinie) ho.as sendo 10 (dêz) horâs no iniclo do períoóo letivo e 10 (dez) horas apôs 120 (cenlo e vintê) dias do uso

L,vro da
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FÂrríLld matenal óiráico que tíaê do p(rc€sso de inlimidaçáo sistemálica, quândo há violência íísicá ou
Aos de humilhâçáo ou discnminâÉo. consideÍando tambem a prevenÉo aos atâques Íisi.os,

I

ps,cologica em

instiltos. ameãçás. comenlárirs e apelidos pêjoráivos, êntre oúíos. pera Educáçào lnÍanlil, ISBN rcgistÉdo.
conteodo câpa no lâmenho 27 5x43 3cÍn, sendo impresso em coíes 4x0 / linla €scãl3 em Tnpbx IMUNE 2509 /
Sâída em CTP. com mlolo contendo no mínimo 100 (cem) páEinâs medindo 20.5x27.ftm, imprcsso eín 4 cores, u.{a
lado
escala em off-sêt IMUNE 909. / Saida em CTP, apÍesentando lombada de 9mm, coíe, hminsÉo bnlho de
'rm náo
paía duratilidade do matenal, sendo dobrêdo e íeflado e com cola PUR, impressão de qualidade que

I
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coÍnpaometa o verso da págnâ, impresso nâ contra câpâ o Hino de lmpeÉtri2 e o Hino Nácjonal 8rá§ileiro. Os temas
para d§cussão êm fâmilia devêm Íesp€ilar todâs ss Íormâçóes de núcleos Íam ieÍes, têr rêspeito e empalia na
hnguegem perâ uma Íeolitâçà) de lertuÉ e compÍeensáo do conteúdo

Liv.o do ALUi{Ô, malehál didálco que lrale do pÍocesso de intimrdaçâo siíomàtica. quândo há violência Ísica ou
psicológicá em âlos de humilhâçáo ou discriminaçáo. considerando tambem â pÍevênÉo aos alaques ílsicos,
lnsu[os, âmeâçâs, comenláíios e ápeliros pejo€tivos, entre outros. pará Ensino FundâmentâlAnôs lnoáis (1o âo 5ô
âno), ISBN íegdrado, contendo capâ no lahanho 27.5x43 3cm, sendo impÍesso em coÍes 4x0 / linlâ escâla em
TÍiplex IMUNE 2509 / Saída em CTP, com mlolo conlendo no mínimo 100 (cam) Fginas medindo 20.517 scm.
rmpÍesso em 4 coÍes, lnla escala em of-sel IMUNE 909 / Salda êm CÍP, apÍÊsenlando lombada de gmm, coíe,
LaminâÉo bÍilho dê um lado paÉ durabilidâde do mat6íiâ1. sêndo dobrâdo ê rúlado e com coE PUR, iínpÍ€ssáo de
qualidadê quê náo compÍometâ o verso da página. rmpÍÊsso ns contrá cápa o Hino de lmpêíalÍrz e o Hiío Naqonal
Brcslleiro. Deve tambem apíesenlaÍ duas feÍementas tecnológic€s, pâíâ §êÍem lnjlizadas com a cd€Éo de livros: 1)

Um apllcativo para smaíphone que devê

t6zeí a dinâmização na âbordagem dos conc€dos com eíÍuluÍa

pedagogic€ments êlaborada, deíacándcsê as seguintes cáÉcteísti=s: disponitili:áÍ âos $uáÍios o conleúdo de
toÍma d,nâmEa escalonada com ac€sso p(ilico e oíganrzado, com languagem acessivel a íaixa eiáía:
proporc'onaodo agilidadê e pÍãtcidade de alualEaçáo de âoídeúdo através de conexão on-line; apres€ntar alividâdes
com o conlêúdo dos livíos através de: jogos, quÉ, âcê&so à iníormaçóês s notícissi moníôrámenlo de usuános s
íelalónos dê úlizáçáoi oÍiêÍYlâÉ€s d€ sliviósdes aos píoíêssores, mânl.r lotâl compâlibilidâde com o coíttêúdo dos
lrÍos âpreseniâÍ o ác6sso e lrberaçâo ds usuârio atrâvás châv€s óe âcesso ou OR Codes insêndos ao longo dos
cápnubs que renão crmo pmpo6ío dê aulo geílnciâÍ o svanço nâs alividâdes êducâcionais. 2) Aliâs digital e
inrerâlivo com ieoÍia e propoías de êrercioos prálicos para uÜ[zâçáo êm compul,adoí6s. F€íamentâ didálrcâ em
Íoímâlo dignâl com possibilidede de rnreÉçáo do usuáÍio onde é possíval explorar ãs eliúdedes dos livros. O software
dereÉ aprcs€í{ar uma área de clnosdadâs cDm inÍomâçóes divÊlsas sobÍe o coítêúdo dos livros Acompânhâm o
Íorneomento do soiwaÍe' mánud de n§tâlãçào, funcionemenlo ê uUlizâçáo Licênciremeíto e áutenticâÇão: Remoto,
âiravés dâ i.dernd O sofrwaÍe deveÍá ser executado em hardwâE com os minimos quesnos: Mêmóíia 2GB Espaço
em Drsco 10GB Sr3temâ OpêrâWo Wndows 7 ou sup6rio. Placâ GÍáfica E00MB ou supenoí. com garânrla de 12
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Livro óo PROFESSOR,

míeúl

didatco que iÍãl€ do pocÊsso de lríimidação siíêmáicá,

qúndo

há vpléncia

Ísicã

(

ou pslcologjcá em atos de humilhaÉo ou discíiminaÉo, considerândo tembém e prevenção aos ataques fisico§,
iôsultos, âmeaças. côm€ntáíios ê âpelijos pejorâlrvos, êntre oslÍss pêra Ensrno FundámeotalAnos lnoâi§ (1" âo
€no). ISBN regislíado, contendo Épa no tâmenho 27 5xzl3 3cm, s€ndo impre$o 6m core§ 4x0 / íntâ escâlâ 6m
Tnpler IMUNE 2509. / Sâida em CTP, com miolo conlendo no miÍÍmo 100 (cêm) páginas medindo 20.5x27 5cm
imprBso 6m 4 cores, ünta escâlâ em off-s€l IMUNE g0g. / SâÍde êm CÍP, apre§€ntiendo lombada de gmm, coíte
laminação brilho de um iêdo pâra durabíirade do meleíiâI, s€ndo dobrâdo e Íeftado e com cdâ PUR, impre$áo
que náo comprometa ô ver§o da págrna, impÍE§o ná coôtía c€pa o Hino dê lmpêralnz e o Hno

"""1

8râ§lêiro ConlêÍ iniormaÉês didíhos-mêtodológi:as para aulâs coítêíuelizádâs, com sugestóes

encaminhamedto. pêsquÉâs, medisções e pojBtos d'dáti@s pará instrumentshzár o trabalho do prcÍessor ComÉe
mârsnal tamÉm. PORÍÂL EDUC^ClOtlAl, psE acssso ã todos os Proí6ssorEs, que oíeÉçâ subsidb3 Pe.ã
proÍessor alusí êm sâla dê aulâ, infoímâlivo e alualizsçóes do conládo, bem como êspãço ps.a lÍoc:ls
Êxp€nências com dêmais proÍ6ssoÍ6s, espêÇos pâra cánâis de áêndimênlo como chal. lelêíonê. skypê pâ
possiveis dúvidas na execução do lÍâbalho e oieÍecer supoÍlê p€ía êpnmoÉmento do píofssional ComÉetamHm,
FORIÂçÂO CONn]IUADA de no minimo 20 (vinte) horas sêndo 1 0 (dez) hoÍas no inido do pêíiodo lelivo e 1 0 (dez)
horâs âpos 120 (cento ê vantê)diasdo uso do metedel
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Lrvro de FAt iLtA, máeííât didáico quê trâtê do píocêsso de intmdaçáo §stemálica, quândo há vioEncÉ fisica ou
p§cológica 6m slos de humilhasão ou discíiminseo, considerándo támbém 6 prev6nçio âos âtâques Íisico3,
insultos. âmeaças, comenüiÍios e apelidos pêjorâtivos. êítre oulros, paÍa Ensano Fundamental Anos hciâÉ (1Ô áo 5ô
ano). ISBN Íegistíàdo. conlendo câps no lâmanho 27.5xr13.3cm, s€ndo ampÍesso em coÍes 1tx0 / tjnta esc€la êm

Tnplo( IMUNE 2509 / Saida em CTP, com miolo conlendo no minimo 100 (cem) páginâs medindo 20.5x27.5cín.
impíesso êm 4 coÍês, linla es€lâ em ofÍ-sêt IMUNE 909. / Saida êm CTP, ãprêÉêílâôdo lombedâ de gmm coÍle.
lamrnâçáo brilho d€ um lado pare du€biliiiâde do máeíiál sêndo dobredo ê íefilâdo e com colâ PUR. imPÉssão do
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quâLdede que náo comprcmetá o verso de página, impresso rla contrÉ carp€ o Hino de lmpêráú e o Hino Nacionâl
ErasÍêiro Os temâs paÍa discussá) em íamílrâ devem rêspeíâÍ lodas as ÍoÍmaÉ€5 de núcl€os Íam iôrês, ter íêspeilo
e êmpâtra na linguag3m para uma racililaçáo de letuÍâ e compreênsáo do conteúdo

LivÍo do ÀLUIO, mâlenâl didático qú6 tret€ do pÍocessô de inlmidâçáo sistêmática, queôdo há vDlência lisi{= ou
psrcológic€ em alos de humilhaçfu ou discomtnaç3o, consideíândo lêm*m a prevençáo aos alâques íisicos,
nsultos, ameaçâs, comentários e âpelidos pejoÍalivo§, enlre ouÍos, paÍâ Ensino Fundamenlâl Anos Finais (6o ao
ãno), ISAN reqislredo, conlêndo caps no tamânho 27 5x43 3cm, sendo iÍhpÍesso em coíes ilxo / tnta escâla em
ÍÍiDlex IMUNÉ 2500. / Saida em CTP. côm miolo cont€ndo no minimo 100 (cam) páganâs medmdo 20.5r7.5cm,
impr€sso em a coí6s. trntâ escâla em of-3€l IMUNE 9og / Sâidâ êm CTP, epÍ€sêntando lombâdâ de gmm mde.
laminaÉo bnlho de iJm lado paÉ duíabilidade do mat€riâ|, sendo dobrado e rêÍlâdo e com cola PUR, imPres3âo do
qualidd€ que não comprometa o vêíso dâ págiía, imPresso nâ côntíâ.âpâ o Hino de lmP€latíÉ e o Hino Nã.ionâl
BÉsilêiío. D€v€ também âpÍesonteÍ duas faíramenlas tecnológacâs, paÍâ s€íam úilizadás com a coleÉo de livíos: 1 )
Um aplicájvo paÉ smarlphooe qú6 deve lra:eí e dinamizâÉo na ebordâg.m dos conceíos com eslrutuÍa
pedagog,camente elaboradâ, deslacendo-se as seguintê§ cáreclêríslies: disponibdrzaÍ aos usuários o conteúdo

-)

7

dinámicâ, €scálonede com acesso pÍático

e

oÍgenr2do com linguagem ac€ssív€l a fâixa

etáriãl

R§ 59 98

proporcionândo âgilidâde e prâücrdâd€ de alueli2áÉo de conteúdo âÍavás de conêráo onjine, epesêntar âlividades
com o conteúdo dos lúros atÍaves de: j€os, qurz, acêsso à iníoÍmaçôês e notíciaa, monito.amento de usuáÍios
relalónos da uljhzáçáoi oÍienteções de alivrdades aos prof€ssores, menlêr lotal compatibilidade com o conleÚdo
ou OR Codes insendos ao longo dos
livíos aprss€nraí o acssso e lib€íaÉo de usuám áíaves chaves d€
capitulos que terão como proÉsno d6 auto geíênciar o avanço ns§ atividadês educâcioôâjs. 2) Atlâs digilal e
rnteÍaüvo com teona ê pÍopostâs d€ exeícioos práúaos para ulilização em computadoíes. FeíraÍnenlE didáica om
ÍoÍmalo ógnalcom possibilidád€ de inleaaÉo do usuáno ond€ e possivelêxplo6Í as airvidedês dos lrvros O sonware
óeveÍá apresenlâÍ ümá áreâ de cuiosrde&s com iníormâÇões dúeÍsas sobre o cônleúdo dos livÍos. Acompenhâm o
Íomecimênto do soiwarer manu€l de inslelsÉo. íunoonamênlo e utilizaÉo. Lic€nciámento e eú6nticaÉo: Remoio.
aÍêvés
iín6má. O soQware deveÉ seÍ executádo êm hâdwarc com os mínimos que!üG MemóíÉ 2GB Espaço
em Disco 10GB Sislêmâ Opêíalvo Wind(Ms 7 ou supenoÍ Plec€ Gráfica 800M8 ou superior, com gâÍ8nlia de 12

960,00
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LivÍo do PROFESSOR, malôdâl didàüco quê tÍate do processo de intimdâÉo sistomáÜca, quando há violêncje fisacá
ou pstcologica êm áos dê humÍháçáo ou discnmineçáo, con§derando tamtÉm a prevenção aos ataques Ílsicos
insullos, ameaças, comentÍrcs e ápêlidos pejoÍatvos, eÍíÍ. oulros, paÉ Ensino FundamentâlÂnos Finâis (6'ao 9'
ano) ISBN ÍeglíÍado. conlendo cápá no tâmanho 27 5x43 3crn sendo impÍesso em coles 4)o / linla escah em
Ínpler IMUNE 2509. / Saida em CÍP. com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo 20 5127 5cm,
impresso em 4 coÍss, trntâ escâlã ern oí-sêt IMUNE 9Og. / Saida 3m CÍP, apÍEsentando lornbadâ de gftm. coíe.
laminâçáo bÍilho de um lado para duÉbilidede do mateÍiâ|. sendo dobrado ê reílado e com colâ PUR, impresúo de
quâlidâde que náo compromela o verso dâ

Égna, imprêsso

BrâBileiro. Conlêr iníomaçóes drdáico+melodologic€s

nâ conlrâ cãpâ o Hrno d6 lmpeíelíiz ê o Hino Nacjonal

paÍa aulas conlôíualizrdâs, com sugestóes

de
encáminhemenlo. pesquisss, mêdÉço€s e projetos didáticos para rnírumeítalizâr o lrâbâlho do pítí€ssoí. Compóe o
mâteÍiâl lámbém. PORTAL EDUCACIONAL paÍa acê6so a toóos os professoÉs, que of6íêça subsidaos para o
poíessoí aluâí em sale de eula, iÍdoímatvo e atuâlizaçô€s do coíteuóo. b€m como ssp@ peÍâ tocás de
expeíiências com dêmais píoÍ6§sorês, espaços pa€ ceneis d€ alendimaÍrto como chel, teleÍone, skype pelâ
possívels dúüdas ôa execriÉo do trabdho e oíeêceÍ supoíle parâ âprimoÍameÍúo do pÍotrtsionâ|. Compõe tamlÉm,
FORÍíÂçÀO CONIXUÂDÂ de no minimo 20 (vlntê) horas sendo 10 (dez) hoÍes no ioícjo do peÍiodo letjvo e 10 idez)
horás após 120 (cento e únle) dias do uso do mareíÉI.

Livío da FAIiiLlA, maleÍial didálÉo que tíale do prccesso de intimldâÉo sistemsticâ, quando há violêncla Ísrca o!
psicologE: em atos de humilhaÇão ou discriminação, con§derândo tâmbém a píêvenÉo âos áâqúes fi§cos.
insullos. ameaçás, comentáÍios e apêlidos pejorãlivos, ênlre oulíos, para Eosino Fundâmenlal Anos Finais (6' ao 9"
ano), ISBN Íêgiírado, codendo capa no tamanho 27.5x43.3cfi, sendo impÍesso em cores 4x0 / ünta escala em
Tnplex IMUNE 2509 / Sâide em CTP, com miolo coÍÍêndo no minimo 100 (c6m) páginas medindo 20 5x27 scm,
rmpr€sso €m rl coíê6, tinlâ êsc5lá êm oí-sá IMUNE 909. / Seida em CTP, âpíesêntando lombedâ d6 gmm, corlê.
lâminaÉo bdlho de um lado pâía duíabilidâdê do máêíiâ|. sendo dob.âdo ê retlado € com cola PUR. impressáo dê
qualilâda qu8 náo compíometa o verso da Ég.na, impÍesso na corlra c€pe o Hino de lmpêratÍiz e o Hino Necional
B.asileiro. Os l€mâs pâra discus$o em íamÍliâ dcvêm ÍsÊpêhár lodÊs âs Íormaçôêa d€ núcleoe femiliarês, t€Í Éip€ío
e empata nâ linguâgêm para uma facllitâçào dê lêúuíâ ê compíêênsáo do conlcúdo

TOTAL LOTE OI
LOTE 02 - COMBATE E PREVENÇÃO AEDES EGYPTI
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C.rlirh, q!ê melhore âs ÍoÍmas de prevenÉo e comb€te ao mosquío transmÉsor dê doenç3s, ensnanoo
combáeí os íocos de scúmuio de ág!4, locâis pÍopicjos pár€ â cnâção do mosquito, como náo âcumulaÍ água em
latas. embâtágêns, copo§ plástlcos tâmpnhas de refÍigeÉnles, pnêus velhos vastnhos de plênlas, jeÍros de flore§,
gaÍrâÍâs, caixas d'água. tâmbôÍes, letóes, ci§lemes, sácos dástiirs e lixeiras, entr€ oúÍo§, p€ra Nivel lnical (03 a 06
a.os), ISBN regdràdo. contêndo cáps no támânho 27 5x43.3cm, s€ndo impí€sso 6m coÍ€s 4x0 / lintâ €sc€la em
Iíiplex IMUNE 2509. / Sãida êm CTP, com miob conlendo no minLmo 60 (s6ssênle) ÉÉgiíras medindo 20 5x27 5cm,
imprcssô em 4 cores, tinta escalâ eín oí-s€l IMUNE 909 / Sáida em CTP, aprcsentândo lombada de 3mm, coíle,
lâminâÉo bnlho de um ládo pâía durâbrlidade do mâtedâ|. sendo dob.ado a reflado e gíâmpeâdo. imp.essáo
quâiklade que náo comprcmetâ o veíso da gápina, impíesso na conlrâ capa o Hho dê lmpeÍáíÉ e o llino
+ Guiâ de Onenlâçóês Pedagôgicás parâ o P.of€ssor + 03 Josos Pedâgógico§, s€ndo um jogo da memóna,
um quêbra-c€b€çâ adêquado â Ís (a etáda e desenhos pôÍa coloní sobÍe o tema + FORll^çÂO COXTIÍ{UÂDÂ de
minimo 20 (Mnle) hoÍas s€ndo 10 (dez) hoías no rnioo do peíiodo lelrvo e 10 (dez) horas âÉs 120 (cento e vinte) diâs
do uso do mâlsnâ1. Deve lEmLÉÍn ap€senler duâs Íeírâmentas tecnologicás. pâra serem újlizâóâs com a colêçáo
livms 1) Um apticslivo psrâ smsÍtphone qu€ dêve trâz€r â dhâmizaçáo ná aboldâgêm dos conc€rtos com eíÍulu

Báelê{o

i
RS I18.60

p€dâgogicámente elaboíâda. destac€ndo-se as seguinles cáracteristicás: dÉponitilizaí aos usuános o conteúdo
e oígânizado, com linguagêm scessival € íaua eEnê,
p.opoÍcionândo agilidede e pÍâticidade de atuâlÉaÉo de conleúdo alravés de conexào onljne, aprêseolaí
com o contaido dos ljvao§ elÉvés de: ,ogos. qui2, âce§so à iníoímaçôes e noticies; moniloíâmonlo de usuános e
Íelãónos de ut .zâçáoi onenlêçóes de etüidâdes aos proíessôres. mâniêr tolal compettiliiede com o conteúdo dos
,ivros apresenüâr o âcesso ê libêÍaÇáo d€ usuáÍio âlravés châvês dê âêesso ou OR Codes insêÍidos âo longo dos
c€pitulos que lerão como píogrsilo de auto geíencjar o avanço nâs ativrdedes educacionâis 2) Allás digitâl e
inlerâuvo 6m l@ü e propôíâs dê exeíEicios práicos pârâ utilizaçáo êm compúadoíes Farrámenta diiaíicâ em
lormato d'gitalcom possibiridade de m1eÍaçáo do usuáno onde é possívelexploEr as al'vidades dos livÍos. O
deverá apresentaÍ uma áÍea dê cunogdades com inÍoÍmâçóes diveísas sobrê o co.(eúdo d,os livros. Acompanàam o
Íomecimento do soft,fàÍê: mânuâlde iníâlâ(ão, funcionâmênlo ê úlàâçáo Licenoâmento e aúeÍÍica€o: Remoto,
âlravés dâ idema. O sonwaíe deveÍá ser execúâdo em hâídweíB com o§ mioimos que§rtos: Memóía 2GB Espaço
em Disco 10GB SiíeÍnâ OpêÍâüvo Windows 7 ou supêíioí Placá Gráfcâ 800M8 ou supeíior, com gâraíÍja de 12
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C.írrrr6 que melhore as Íormas de píevenç5o e combáe âo mosquito trân5missoa dô doênças, ensinando coÍro
combater os Íocos de acúmulo de água, locais propício6 paÉ e cneçáo do mosqlito, como náo acumulaÍ á€ua 6m
lálês, embâlagens, copos plásücos, tamprnhas de ÍeíÍigerân165, pnêus vêlhos, vâsinhos de plánlâs, jeÍÍos de flores,
garrafas. catas d'água, tâínboíes, láóes, o§ternes sacos plásticos e lúeiras, ênlíê outros, pâÉ Nivêl lnteímediáno
(07 a 10 anos) ISBN rôgistrâdo. cúntêndo cápe no lamanho 27 5l43.3cm. sendo impÍeseo em coÉs 4ú / tntâ
êscâl3 êm Tiplex IMUNE 2500 / Saíde em CTP. êôm miôlo conlêndo no minimo 60 (seseenta) pligrnas mêúndo
20.5x27.5cm, imprssso em 4 cor6s,liotâ €scâlâ em off-sêl IMUNE 909. / Saida €m CTP, apÍesentafido lombada de
3mm. coÍte, laminaÉo bÍilho de um lêdo paÉ dúÍabilidade do mat€Íid. sendo dobrâdo e rêÍ'lado o gÍampe:do,
imp€ssáo de qualidade que ne) compíomela o verco dâ páginâ rmpresso na côntrâ c:rpa o Hrno de lmpêraiü e o
Hino Nacional Br*ileiÍo + Gub de OrienlâÇóes Pedagógicas paÍa o Proíessor + 03 Jogos PedâgógEos, sêndo um
jogo da memóÀa. um quebra-cabeça adequado a fáixâ etáne e desenhos paÍâ cobíií sobíe o lsme + FORUAçÁO
d€ no mínimo 20 (viÍl€) hores sêndo 10 idêz) hoíes no início do peÍíodo letvo e 10 (dez)horàs ápos
120 icenlo e vinle) diâs do uso do máterial. Deve lamtÉm apr6senlar duâs feírament€s tecnológic€s, paía serêm
ulilizadas com a coleÉo de livrosr 1) Um âplicêtvo para smarlphone que dev6 trazeí a dinamização nã âboÍdag€m
dos conceilos com êírutura pedagogicâmeÍtê €lâborada, daíâcándo-se es se€uintâs cáreclerisücás: disponihlizár
aos usuános o @nteúdo dê foÍme dinámicâ, escslonada com acesso pÍáico e organizádo, com linguao€m âcessivel
a Íaixa eliana. pft,porcionândo ágiljdede e paatjcidade de alualizaçáo cle conteúdo atEvés de conêxáo online;
apÍesentar aüvidedes com o conleúdo dos livros elÉvés de: jogos, quiz, acesgo à inÍoímaÇões e noliqssi
monitoÍamento de u§uáÍios e êlalóios de utilizâçáo; onentâÉes de atividades aos pÍoíossoíes, manleí lotal
compâtitilidade com o coÍrtêúdo dos livíos: âpresenlâÍ o ác€sso e libêrEÉo de usuário atrâvés châves de âcesso ou
QR Codes inseíidos ao longo dos capílulos que teÍáo como prcposilo dô âulo g6íenqar o âvânço nâs ativdades
educáoonais. 2) Aüas digi!âl ê inleráivo com teonâ e píoposlas de exeÍcioos pÍáticos para utilizaÉo em
computadores Fêíamenta didálrcã em ÍoÍmato digíal com possibilidade de inleraÉo do usuáno ondo e possível
exdoíer a3 âtivid€des óos lrvíos O sofrrâre deveÍá apres€ntar uma área de cuÍiosirad€s com inÍoÍmaçôes diversas
sobre o conleúdo dos lvros Acompanham o íomecimenlo do sofrware: menuel dê instaleÉo, Íunoonâínenlo e
uliiizaçáo. Licenciâmenlo e aulenlicaçáo: Remolo âtravés dâ inlemêt O software deverá sêr erecukdo em hâadw€re
corn os minimos queúosr Memóíâ 2GB Éspaço êfi oisco 10GB Sisleme Operáivo Windows 7 ou supeÍior Placa
Gráfica 800M8 ou supenor, côm garantiá de 1 2 meses.
Cardlrra qrJe melhore as ÍoÍmas de prêvenÉo e combáe âo mosquilo lránsmissoÍ de doençâs, en§lnando como
combale. os ,ocos de âcúmub de águâ. bcâis píopicios par3 a cnâÉo do mosquilo, como náo acumllar aguâ em
latâs embâlagens, copos plásticos, tâmpinhas de ÍaírigeÍanles. pneus velhos, vasinhos de plantâs, jâÍos de Ílores.
gaÍrafas, caixâ§ d agua. tâmboÍes, la'tóes, osteÍnes 3ecos pláíjcos o lúeires. ênvê oúros, pâra Nivel Final (11 a 14
anos) ISBN registrado. contendo cápê no taínâího 27 5xil3.3cm. sendo impíesso em coÍes 4x0 / ünlâ esc€la êfi
Tnplex IMUNE 2509. / Sâida êm CTP. com miolo contendo no minimo 60 (s€ss6nte) págines medindo 20.5x27 5cm,
impÍesso em 4 corês. iinta esc€la em ofl-sêt IMUNE 909 / Seídâ em CTP apresentando lombada de 3mm, coÍte,
laminagáo bnlho de um ládo paÍa duEbililâde do malêiâ|, §endo dobràdo e reilado e gíâmpeâdo, mpressáo de
qualidade que náo comp.ometâ o velso dâ págioe, impre3so na conlra capa o Hino de lmpeíalíiz e o Hino Nâoonâl
Brâsileiío + GuÉ de OriênlâçóB Pedeógicas pâía o Píolessor + 03 Jogos Pedagógi@s, sendo um jogo dâ memóíie,
um quebre-cábeçâ edequâdo e Íáixâ stánâ ê desênhos pára colonÍ sobíê o iemâ + FORII çÂO CONTIIUÂOÂ de no
Ínínimo 20 (vinte) horás sendo 10 (dez) hoíâs ío início do p€íiodo letivo ê 10 (dez) hola6 apó. 120 (c€nlo e vinle) diâs
do uso do mateÍüI. Deve também apesenteÍ duás feÍamenlâs lecnológicês párâ serem uülàadâs com a c.leçáo d€
livrcs 1) Unr adlxiivo pâÉ smârlphone que dev€ lrazer € dioamização nâ abodâgem dos conceilos com eslrüula
pdagogicámente êlaboíãdâ, destacândo-sê as seguintes c€.acteriírcási dEponitúli2âÍ âos usuános o conlêúdo de
lormâ dinámicá, escalonada com ac€sso práico
orgãnizsdo, com linguagcm ecessível a ÍaD(â etánãl
píôporcionândo âgilklaóê e pÍalicidâde de atuâlizêção de conteúdo álavés de conexáo on-linet apÍesenbr Ajvrdades
com o mnteúdo dos lúros áÍavés de: Jogos, quiz. ac€sso à iríoÍmaÉês e noticiasi moníoramenlo de usuáno§ 6
íe,elórios de uulizaÉo, oíêâtâçôês dê áividadês aos prcfessoÉs, mânlêí lotal compáibilidáde com o conleúdo dos
livros: ap€seríãr o âc€sso e lib€reção de usúÍio atÍevé§ chêv6§ dê âc6§so ou OR Codês insêíiios ao longo dos
cápitulo§ que 16rá0 como prcÉsío de eúo gerencÉr o avanço nas ájvrdades educ€cbnais. 2) Aüâ§ digÉál e
inieÍâüvo com lêorie 6 píopostás de exercícios púIcos pârâ úilizaçâo em cômpdadorcs. FêÍramentá didáica em
foÍmalo dignalcom possililidad€ d€ inieração do usuáÍb onde é possível explorar âs âlivided6s dos livíos O software
deveá apÍesenlar uma áÍEã de cunosidsdês com mÍoÍmaçó€s dúersas sobre o conl€údo óos livío§. Acompânhâm o
íornecrm€niô do soflwãrêr mânualde iníalaçáo, Íuncionâmenlo e utilizãÉo. Licêíciamento e autêntjcâçáo R€moto,
atÍavés dâ
O sottwár€ d€veá s€Í execulâdo em tuÍdwarc com os minimG quesitos Memónâ 2GB Espaço
'nt€má
em Dsco 10GB
Siíema Operarivo Wndows 7 ou supenor Placa G.áfca 600M8 ou sup€Íior, com garánÍá de 12

t

R!

8tc

I18.ó0

R§

94 880 00

I

I

RS lt8.ó0

E00

RS

94 E8r).00

e

I

R§

1'OTAI, DO LOTE 02
LOTE 03 - DROGAS

284.610.00

§\ntttt
99 N'É0

S,

o9 soÍ
jn

â\

tt'

1

LrvÍo do ALIJNO, mateíiel drdáico qu€ teflha por objetivo prevêniÍ o uso ind€vido de subsliincras psicoalivas, sendo
aÉo dê inqueslbnável relêvâncjâ nos mâis divêísos conl6xtos sociais, 6m ísnção dâ complexidâde dâ queíáo 6
dos prêluizos ãssocjâdos âo ábuso ê à dependêncie dBsas subslânciâs, peíâ e Educâção lÍÍantrl, ISBN regi§râdo,
contendo c€pa no temânho 27 5I43.3cm, s6ndo impres§o em corcs 4x0 / linlE escála em ÍÍiplex IMUNE 2509 /
SaÍdâ em CÍP, com miolo contendo nô mínimo 100 (cêm) páEines medindo 20.5x27 5cm. impresso em 4 coÍes, liítá
escala em oí-s€t IMUNE 9Og / Sâida êm CÍP. ap.esentando lombadâ d6 gmm, code. lâminaçáo bÍilho de um lado
paÍa durabilk âds do malenal, s€ndo rlobÍado e rsfilado e com cob PUR, impÍêssáo óê quâliráde que náo
comprcmeta o v6rso da página. impressô nâ contrâ cápâ o Hino de hpêíaiÍiz € o Hioô Naoonal BÍEsil3aro. Devs

tâmtÉm âpíesêntâí duâs lerr.menlas tecnologicas. para serem úlizâdas coín a cd€Éo dê livmsr 1) Um aplicativo
para smâÍlphone que devê trazs a dinaínrzaÉo na âboÍdageh dos concêiios @m êírulurô pedâgogcamente
êlâboÍada, destacandcse ás seguintes c3ráclêriíic:rs: dbponibilizár âos usuáÍios o contêúdo de rorma dinámic5,
escálonada com acesso píáico e oÍganlzado. com linguagem acêssivel a Íaixâ êtina; proporcionando âgilidade e
pÍáicjdádê de âluâlrzaÉo d€ conleúdo atÉvés dê concÉo on-linei âpresântsr áivialad€s com o conteúdo dos livÍos
âtrâvés dê: jogos, qurz, acêsso à iníormaçóes e nollciasi ínonitorâmênto dê usuáÍbs € rêlalónÔ3 ds utilizáçloi
onenlaçó€s de alividades aos proíessores, manleÍ lolâl compâtbiljdade com o contoúdo dos livÍosi âpresentar
ac€sso e Lb€raçáo c,ê usúârio áravés chaves de acesso ou OR Codôs insêrido§ ao bngo dos cápÍtubs que teráo
pÍopoílo de auto geíEncier o avanço flas áúidadês êducacionai§. 2) At6 digitâl e in!êftrtvo com teona
proposlâs de exêrcicks práticos paê tj/.ilâe.Âo em computâdoÍes. FêrÍam.nta didál= em Íoímaio digitel com
possabíi&dê de .nleÍâÉo do usuáno onde é possivel 6)ç10râí as âlividâdes dos livros. O soÍtwaê deverá apresonta
uma área de curbsdâdes c.m iríormaÉes diversss sobre o êonteúdo clos livÍos. Acompânàem o Íomêdmemo do
soflwar€: manual dê níalaçâo, tuncanamento e úlização. Li:êndamênto e autêíÍi=çá6: Remoto. âtrevás da
intemet. O softwâíe deverá i€í executado em hardwaÉ com os mlniífios quêsiios: Mêmódâ 2GB Espaço em Dbco
10GB Sislemâ Opeíalivo Wndo\is 7 ou supeÍioí Plâca Gfií'llca 800M8 ou superbí. com gâÍantia de 12 mes€s
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LivÍo do PROFESSOR, matêÍial dúâico que lenhâ por objstivo píevonir o lr3o indeviro de substáncras psicoáivas,
seôdo lâl âÇáo de inqueíionável relevâncis nos mais drvêrsos contêíos sociais, em funçáo da complsxijade da
questáo e dos prejuízos ássociedos ao âbuso e à dêpendêncie dessas subBláncias, parâ a Educáção lÍfantil, ISBN
regjírádo, conlêndo cãpê no támânho 27.5x43 3cm, seodo impr63so êm coíes 4)(0 / tintâ escalâ em Íriplêx IMUNÉ
2509 / Saidâ em CÍP, com miob conlando no mínimo 100 (c€m) p4rina6 medindo 20.5)e7 scrh, impÍesso em ,l
coÍes, linl€ escâla êm otÍ'sêl IMUNE 909. / Saida em CÍP apÍesenlando lombáda de gmrn, conê. laminâção bnlho óe
um lado para duÍabilidade do máteíÉ|. sendo dobÍedo € reÍiládo e com colá PUR, impÍêssáo de qualidade que nào
compíometa o veíso dâ páOna, impíesso na conlr3 cape o Hino dê lmperalü e o Hino Nacionâl BÍasil€iro Conloí
rnloÍmaçóes didáicos-metodológicâs paÉ aulas conteí!âlizadas, com sugeíôes dê encaminhamenlo, pêsquisas
medraçóes e projetos didáticos parâ rnstrumentalrzar o trabalho do ploÍêssoÍ Compõ€ o malerial lambem, PORÍAL
para aclsso a todos os proÍessoÍes. que ofereçâ subsidios para o pmíessoÍ alua. em sâla de aula.
EDUCACIO
inloímávo ê^L.
alualizaçóes do conleüdo bem como êspâço pâra lrocás dê oxp€rÉnõas com demas pÍoíessoíes,
espaços peÉ caneis de ateírdimenlo como chst, teleÍonê, skypê para possiveis dúvides nâ 6xecuÉo do trâbalho e
oíerec€r supone para aprimoíamênro do pÍois§onal Compôe tâmb€m, FORI çÃO COITINUÂDA de no minr
20 (vintê) hora6 sêndo 10 (d6z) hores no nícir do peíodo l€tivo e 10 (dêz) hoÍês âpó5 120 (cenlo ê vinte)diâs do uso
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LivÍo da fAmiLn, mstenal drdáico qu6 lenhã por ôbjêtjvo pr6venir o uso jndâviro dê subíánêias Ficoâtivâs, sêndo
tal eção de inqueíionável relevánciá nos máis diveísos conlênos sôclais, êm funÉo da complêxrdade da quêstáo 6
dos píejuízos âssociados âo abuso ê à dep€ndêncaa dêssss substánciâs, pára e Educação lÍÍánil, ISBN regiíl-ádo.
coríendo cãpa no tamanho 27.5x43.3cm s€ndo imprasso 6m cor6s 4x0 /ünle escelê em Ííipbx IMUNE 2509. /
Saida êm CTP, com m,olo coniÊndo no minimo 100 (c€m) páginas mêdindo 20.5x27 scm, impÍesBo em 4 coÍes,linla
es€la em oí'sel IMUNE 909 / Saida em CÍP. apres€nlândo lombâda de gmm, corle. láminaçáo bÍilho de um lâdo
pere du€bililâde do mâterÉ|. sendo dobíado e ÍêÍlado e com cola PUR, impÍ.ssáo de qualidade que náo
compÍomstâ o vêÍso da Égina,lmpÍesso na contÉ c€pâ o Hinod€ lmpêrâtriz e o Hiôo Nedonâl Bms eirc. Oslemâs
paía discussáo êm íâmiliâ devem íespeÍaí lodas as íoÍmaçóes dê núcleos Íâmiliáres, ler Íesp€ilo € empâliâ na
l,nguagem pâÍa uma Íacüiteçáo dê leituía ê compÍs€nsáo do conleúdo

Livro do ÂLUilO, mateiêl dirático que tênha poí objêtjvo prevenií o uso iôdevido de substàôciás psicoâlivas sendo
ial aÉo de anqueíionávêl reievânciâ nos msis diversos conteÍos sociais, em tunçâo dá cômplexi{jade ds questáo e
dos plejuizos associados eo âbuso € á dependénciâ dessâs subíànoas, pârá o Ensino Fundam6ntál (1" âo 5o ano),
]SBN regiírado, cont6ndo capâ flo tâmênho 27 5x43 3cm sendo impresso em coÉ3 4,ó / ünlâ escaia êm Triplo(
IMUNE 2509. / Sâide em CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem) Éginas medindo 20 5x27.5cm, impÍesso
êm 4 coÍes, ünlâ escâla êm off-s€t IMUNE 909. / SaÍdá êm CTP, âpr*enlândo lombedâ de gmm, cone. lemínação
bnlho de um lâdo parâ duÉbilidade do mâleÍiel. sendo dobíado e Éflâdo e com colà PUR, imp.êssão de qualkiade
que nào compÍomele o vorso dê pâgrne, imprê$o ne cont6 cápe o Hino de lmperEtú e o Hino Nâ.nnel Bràsilêirô
Oeve lambém epres€írlâí duâs íerramentes lecnológk5s, pare s6Íêm utilizadas com â coleçáo de lavros: 1) Um
apl,cálivo pârã Bmeílphon€ que deve trazeÍ a dinâmizâçáo nâ aboÍdag€m dos conc€itos com estruluíâ
pêdagogi:amente êbborada d€slacandcse âs s€guint$ câracleíislicas: dÉponilili2âr âos usuáÍios o conteúdo de
toÍma dinàmlcâ, ascaloneda com acesso p.áííio
orgaíizáóo, com linguagom acessivel â íaIâ eüiíia,
proporcionando agdidadê e pÍalicidadê de alualjaaçáo d6 conteúdo âtrâvés dê cone)(ào on-linei âprcsertâr alividadês
com o contêúdo dos livÍos atíávés der jogos qurz, ac€sso à inÍormações e nolíciâsi monitoíamento dê usuáÍbs e
rêlatónos óê úiüâç3ot oÍiêntaçóês de aljvidades aos píoíessorcs. ínanteÍ lôtal comp3tbildede com o contoúdo dos
lvros, âpresentâí o acesso ê libereÇàô dê usuáno âÍavés cheves dê âcêsso ôu OR Codes insendos ao longo dos
capírulos que teÍào como proposto óe âuto gerênqaÍ o avânço nâs atividadês êducacjonais 2) Atlas dignel e
interatvo com leoÍia e pÍopostês de erercícios píaiic4e pâra util?âÉo em c!ínputâdores. FêÍamenta ddátjca em
Íoímío digilâl com pos.§tilidadê de interâÉo do usuáÍio onde é possivei êxploraí as âlividadês dos lúíos O soflware
deveÍá apres€ntsr ume âsa dô curÉsidádes com infomaçó$ div6Ísâs sobre o conteúdo dos livÍos Acompanham o
íoÍnecimento do sonware: manua, de fistalâçáo, íuncionamento e úlizâçáo Licênoâmêí o ô áulcnlicâçJo: Remolo,
alrâvés da inlemet O softwere deverá ser execúado em haÍdwsre @m os mínimos quêsitos: Mêmóna 2GB Espâço
em Disco 10GB Sisl6má Opêíáivo Windous 7 ou supênoí Pbcd Géfcá 800M8 ou sLrpenoí, clm gaíentia de 12
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Livro do PROFESSOR, melenal drdârco que lenhe por objetivo prevonir o uso indevido de substánoes psicoAivâs,
sendo lâl ação de inqueslionáv€l rel€vânoa nos mâis diversos conl€xlos sociáis, em funçáo dâ compledade da
questáo e dos prêjuízos ãssociãdos âo abuso e á dependência dessâs sub§áícjes. para o Ensrno Fundamontal (1.
ao 5c ano), ISBN regiírado, contêndo câpa no lemânho 27 5rzl3 3cm, sendo imprÊ*o êm coÉs 4x0 / trnta €§cala em
TÍiplêx IMUNE 2509. / Saida êm CTP, com mido coítendo no minimo 100 (cem) Éginãs meóndo 20 5p7 scm
impresso em 4 corEs, tjnla escâla em ofi-§êl IMUNE 909 / Seíds êm CTP, apresentándo loÍnbâda de gnm, coíe,
laminâção bnho de um lado pârà durâbilidade do malenal, sêndo dobrâdo e reíl€do e com colâ PUR. impessâo de
quâlbede que náo compometâ o veíso dâ págins, impresso nâ conlÍE capa o Hano de lmperánz € o Hino Nâcônal

8ra§leiro. ConteÍ inromaçôes didáicos-metodológicas pâra áulâs conl6rluâlizádes, com sugríó€s
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eítcsmrnhemêrúo, p€squis:rs, medrãçóe§ e projetG dk átji:os pâÍa inírumentalizaí o tíàbalho do prcfessoí. Compóe o
mãleriel lâmbám. pORÍÁL EOUCÂCOIIÂL. paÍE âc€sso â todos os píofe3§oÍes, qu€ ofereç3 subsidios pârâ o
professoÍ âtuâí 6m sâla de aulâ, inÍoímâtivo e áualpaçôes do coÍl!údo, bêm como 6spâço pera tmc:ts de
exp€Íiánciâs com dernârs proíêssorês, espâços pâra canâis dê âtendimento como chat telêfone, skype para
possive§ düvidas na execuçáo do trabalho e oler6cer supoíte pâra aprimoramenlo do proÍssional. Compó€ tambem,
FORmÂç^O COiÍn UÂDA de no minimo 20 (vinle)hoÉs sendo 10 (dez)horás no inicio do período letivo e 10 (dêz)
horâs âpos 120 (cento e viÍt€)diâs alo usodo mâlerial

o

Livro dâ FÂtíiLlA, matemldidatrco qus tenha por objelivo prevenir o uso indeüdo de subslânoas Êsiclalivâs. s€ndo
talação de rnqueíonável relevância Âos maas diveísos conleíos Sociais, êm funÉo da complexijade da quesláo e
dos pÍejuizos assoqados ao abuso e à dependénoa dessas subíánc6s, paÍs o Ensino Fundamental (1ô ao 5" ano).
ISBN regislrado, conlendo capâ no tamanho 27 5x43.3cm, sendo impresso em corês 4x0 / tintâ esc€la em Típlex
IMUNE 2509 / Sâida em CÍP. com miolo contendo no mínimo 100 (cêm) Êíginas medndo 20 5x27.5cm. impíesso
em 4 corcs, linta .scala êm off-s€t IIIUNE 909 / Sside em CTP âpr.senliando lomb€da de gmm, coÍte. lamimÉo
bnlho de uín ledo pare óuÉbilidede do m€t6riâ1, sendo dobrado e reilâdo ê com cole PUR, iÍhpêssão do quahdad€
qlre náo compÍomet2 o verso da página, impresso na contra capâ o Hino de lmperAü e o Hino Naciond BíasileiÍo.
Os l€mâs pârâ discu*9áo em Íâmiliâ d6vêm respertâr lodâs as formâ@6s de núcleo3 Íâmiliâres ler rêspêito e empalia
na hnguâgem pâÉ umá Íâcililâção de leitu.â e côínpreensão do conlêúdo.

l-ind

R§

6r,80

r000

RS llt 600.00

Livío do ALt l{O, mdênd didátic! que lênha por objetivo pr€venar o uso indevdo de subslándâs psicoatvas, sendo
tai ação dê inqueíonável relevâncra nos mais diveÍsos conleíos sooais, em funÉo da complexidadê da questáo e
dos prêiuízos âssociados ao ahrso e â dependância dess.rs substÉnoas, paÉ o Ên§no Fundamêntal (60 ao $ ano),
ISBN ÍegisÍâdo, coíúendo capa no tâmanho 27.5r43.3cm, s€ndo impíBso em corês 4x0 / linlâ escála êm Ínpbx
,MUNE 2509. / Saida em CTP, coÍn mblo conlendo no mínimo 100 (c€m) tÉginas medindo 20.5x27.5c{n, impÍEsso

q\

em 4 cores, tinta escâlá êm of-s€l IMUNE 900 / Saíde êm CTP. âpíesentando lombada de gmm. coÍle, lâminaçáo
bdlho de um ledo paÍâ dursbiladade do má€rial, sêndo dobrádo ê íeíledo e com colâ PuR, impíossáo de qualidade
que náo compómeta o vorso ds páginâ, impê3so nâ conire cepa o Hino dê lftperatriz e o Hino Nacional BÍasileiro.
Devê tambem âpÍes€ntaÍ duas íêÍramenlás lecôológic:rs, paaa §êrem úilizadas com a coleção de livros: 1) lJm

aplcânvo para smaíphone quê deve lrazer

a

dinamizaÉo nâ aboídegeíÍ óo3 conceíos com eírúuÍe

pedagogicamenle elâboradê deslacando-se ês seguioles cáÍadêrííicásr disponibilÉer âos usuános o conleÚdo de
foíma dinàmica, esc€lonâda com âcesso píático e orgânizEdo, com linguagem acêssivel a faixâ êtáfla:
píDporcbnândo âgilijade ê pratiodâde de aluâlEaÉo de conteúdo âlravés de coneráo online ápíe§enlâÍ âtvidades
com o êonleúdo dos iivros atÍavés de: jogos. quà, acesso â iníormaÇôês e notiêas, montoram€nto de usuáÍios e
éâtónos dê utilizeçáo; onenbçoes de alivdaóes aos proíessorês, manleÍ lotal compâtibildade com o conieúdo dos
livíos, apÍesenta. o acesso s libêÍaçáo de usuáÍio alÍevás chaves d6 acêsso ou OR Cdes rnsendos ao loogo dos
câpilulos que leÍáo como propósío de aúo gêÍenciãr o avanço nas atvidades êducácioneis. 2) Atlás digitâl e
interatavo com teonâ ê pmposlâs de exôrcícios práticos para utilizaÉo em compúadoíes. FêÍramênta drdálice em
ÍoÍmato dúitâl com pôssiblidadê de inleÉÉo do usuário onde e possível exploí!Í a3 etividâdes dos ÍivÍos. O soffware
dêverá âpaesenlaí uma áíea de curiosidades com infomáçóes diveÍses sobre o conleúdo dos livÍos. Acompanham o
do soffwâíê: manuel de inslâlação ílncionamênlo e utilizâÉo Lic€noaínênlo 6 âdenticáção: Remolo
alravês da rírtêmet. O soffware deverá 6€r êxêcutado em heídwaê com os mÍnlmo3 qsê3itics: Memóíia 2GB Espeço
em Disco 10GB Siíema OpêÍarvo Wndows 7 ou Bupeíior Placá GÉfica 800M8 ôu supônor, coft geÍântiâ dê 12

Llvro do PROFESSOR, malenal didáüco que lênhâ por objelrvo prevenrr o uso indevido d€ subíánoas psicoativas,
sendo tal âÇáo de nqueíionável Íslevâncir nos mais dryersos conleíos sociârs, eín ÍunÉo dâ comdexrdade dâ
quêstáo e dôs pÍejuizos associados ao ábuso e à dependênclâ deisâs slbsiáncias. para o Ensino Fundamenlal{6"
ao 9" ano), ISBN rEgistÍado, conlendo cÉrpa notemánho 27 5x43.3cm, sendo impíesso em cores 4x0 / tjnte escala em
Inp{ex IMUNE 2509 l Saida êm CÍP. com miolo contBndo no minrmo 100 (c€m) páJinâs medindo 205r75crn.
imprcsso em 4 cores, linta escala em ofÍ'set IMUNÊ 909 / Saída em CTP, epÍ6€ntândo lombadâ de 9mm, coítê,
leminâÇà) bílho d6 um lâdo pará durabilidade do mâteÍiâ|, sendo dobÍado ê rsfilãdo ê com cola PUR, imprBssão de
qualidade que náo compíometa o ver3o da página, impresso na contra capa o Hino de lmp€€tü e o Hino Nacional
BÍasileiro. Conter iníormsçóes didíicos-melodolôglc€s para aulas coniextualizadas, com sugeíôes de
encâminhamenlo, p€squisas, medraçôes ê pÍojetos didAtcos p€ra insirumeÍíâlizar o tÍâbalho do píolêssoí. Compóe o
malenál lambém, PORTAL EDUCACIOI{AL. paÍa âcesso a lodos os pÍoÍessorcs, que ofêrcçã subsídios para o
píofessor áuâÍ em sala de âula, iníoÍmativo e atualizâçó€s do conteúdo, b€m como €spaço pâÉ lrocás de
expeÍÊncias com dêmais prcfessoÍes, espaços peíâ canais de âlêndiftenlo como chat, lêlefonê, skype para
possivÊis dúvidas na execuÉo dot€balho e oÍeÍeceÍ erporte par€ âprimorámeítlo do prcfssioôal. ComÉê tâmbem,
FORIIAçÃO COXTII{UÂOA de no mínimo 20 (vnle) horâs sendo 10 (dêz) horas no inicio do p€riodo lelivo e 10 (dez)
hoÍas após 120 (cenlo ê vinlê)dias do uso do mâlêrial

Livro da FAríiLlA, maerial didáti.. que tenhâ por objetivo pr6vêniÍ o uso indêvido dê substâôcjas psicoâtivâs, sêndo
lal aÉo de rnquestronáv€l rel€váncia nos mais diversos corioío3 sociáis, .rh Íunçáo da complexidâdê da queíáo e
dos prquizos âs§oc,iádos
âbuso e à dapendêncie dê3!as subsiànciás, pa.â o Enslno Fundaftoírtâl (6ô áo 9ô âno),
lSgN Íegislrado. coíÍendo capa no lâmanho 27 5x43.3cm, sendo impÍesso em cores 4xo / linta esc€lâ em Tripiex
IMUNE 2509. / Saidâ 6m CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (câm) páOinâs íÍedlndo 20 5É7.5sn, imprusso
em 4 coÍEs. tjniã escâla €m oí-set IMUNÉ 909 / Salda êm CTP, apÉsôntando lombadE dê gÍnm, coÍl€, laminaÉo
bnlho dê um lâdo paíâ duÍâbilidadê do malenâ|. sendo dobrado 6 rêfilado e coín colâ PUR, imp.essáo de qualidsde
que nàr êomprômelâ o veÍso da Égine, impÍesso na contÉ câp€ o Hino de lmpeíãtÍz e o Hino Nacional ErasibiÍo
Os temas paÉ dÉêussáo em Íamília dêvêm esp€íaÍ iodas âs foÍmaçóes de núc16o3 íâmúiaÍês,ler rêspêío c empâtiâ
nâ linguagem peíâ uma fâcilitâção de leíüra e compíêensáo do conleúdo
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Csrtilha que conlemplc como pÍlncipô b€§co, disoplinaÍ o cn adilo pârâ o uso comparülhâdo das uas têrÍrsues,
como ruâs. rdoviars, eslÍurdâs, êtc., a conduÉo íesponsável de veiculo aúomotor, cábêndo ao ciredão e
esp€oalmenle âo conduloí, conheceÍ á5 leis, visândo a seguÍançâ pópíie, de s€us Íemiliâres e outros usuáÍios do
siíema. para Njvel lnicral (03 â 06 ânG), ISBN íêgiárado, coíÍlendo cápâ no támanho 27.5x43 3cm, s6ndo impesso
eIn corê§ 4x0 / tintâ êsc€lâ em Tíipler IMUNÊ 2509. / seída €m cTP. com miolo contêndo no minimo 60 (s€ssentâ)
p,€ines medinóo 20.5x27 5cÃ, impresso em 4 coÍe3, lintá escrlâ êm ofi-sât IMUNE 909. / Saide Bm CTP,
aprêsonlando lombada dê 3mm, coÍte, laminaÉo bÍrlho de um lêdo pârá duÍEbilidâdê do matêÍi€l, sendo dobÍado e
Íêflado . grampêado. impís3§áo do quâlídedê que náo compíomáa o veíso dâ págana, impíesso na cofltíá câpa o
Hioo de lmp3râtà e o Hino Naoooal BÍa§leiro + Guiá de Onêítâ{ôos Podâgógi.ás pala o Proíessor + 03 Jogos
Pedagogicos, um jogo dâ memóna com 32 pêçâs, um quêbrMabeçe com e úm êncaÍte para monlâgêm +
FORI çÂO cOxnxUADÂ dr no minimo 20 (vrÍte) horás s€ndo 10 (dez) horâ8 no inicio do póÍiodo láivo ê 10 (dêz)
horâs após 120 (cenlo e vinlê) dia6 do uso do mâteíial. Oeve t8mÉm âpÍesêntâr duâs íoírâmentâs lecnológicas, pera
sêrêm ulilazâdâs com a col€çáo d€ livíos: 1) um ediãlivo parâ sriânphone que deve lísaâí â dinemi2ação na
âboídâgem dos conceilos com estrulura p€dagogicáme e elâborâde, dêslacando-sê as s€guirÍês cáràdêÍiíbâs
d'sponibalizar aos usuáÍios o conlôúdo de foínâ dinámi:a, êscâlilnadâ com ácasso prájco e oÍgenEado, com
linguagsm acsssiv€l a taixa elátu: propoÍcionanóo agilidade e pEtcidad€ de âlualizâ(5ô de conloüdo alíavés d6
coneÉo on-line, êpíesentar âlividadês com o coô16údo dos lryros stravés dê: jogos, quiz, ac€sso â iníormaçóes e
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noticiâs, monitoÍameíío d€ usuários e ÍelalóÍios de ljliliz,aç2o, onenlaçôês de alividâdes aos píoÍessoÍes, mânleí tolál
compalbilidade com o conleúdo dos lvrosi apr€sêntar o acrsso e liberaçáo de usuário áÍEvés chaves de aces.eo ou
QR Codes inseÍidos ao longo dos capilubs qLre terilo como poposilo de auto g€ÍenciaÍ o avanço nas atvilades
educacjonais. 2) Atlâs drgnd e inteÍ.tvo com têoÍia e popostás dê êxêrcicjos prâjcos para újlizaçáo em
compúadores Fenamenta didátics em formalo digilál com pos3ibilrdáde dê intêEção do r,suáÍio onde é possivel
epkrrâr as alivdâdcs dos livros. O soiware devêíá ap.cseôl,.í umâ áreá d€ cunosiiâdos com infoímâçóes divêísâs
sobÍe o contêúdo dos lúros Acompenhâm o íomecimeílo óo soiware: mânual de instâlaçáo, funqonâmeírto e
utdEação Lrcenciamenlo ê aú€ntic3çáo: Remolo. alíavês dâ intemel. O soílware deverá ser execliado em hadt/a
com os minimos quê3íos: Memóíia 2GB Esp€ço em Disco 10GB Sií6me Operalivo Windows 7 ou supenoÍ Placâ
GÍáÍcá 800M8 or/ supêrioí com gârântia de 12 mes€s

Carülhâ que conlemple como pnncifio básEo, dlsciplrnar o ciddfu pârâ o irso compaÍtilhado das vras lêneíres,
como ruas. Íodovias, eslÍadas, elc., a conduÉo íesponsáve dê veiculo eutomotoÍ, câbendo ao cidadáo
especralmenlê âo conduioí. conhêcer as leis. visândo a sêgu€nÉ prcpíá, de 3êus íemrllaíês e oulÍos usuáÍios
§lslema para Nivel lnlermedráÍio (07 a 10 anos). ISBN Íegiírado, contêndo cepâ no lamanho 27 5r,13.3cm. sendo
rmpÍêsso em coíes 4x0 / tinla êsc€lâ eírl Íaplêx IMUNE 2509 / Saidâ em CTP, com mblo contendo no minimo 60
(sessentã) Éginâs medindo 20.&27 scín. impresso em 4 cores, tnta €sc€la em oíÍ-set IMUNE 909. / Sâida em CÍP,
apresentando lombade de 3mm, coíte, lBmineÉo bÍilho dê um ládo pera durâtülid€da do má6rial, saodo dobrádo e
rálâdo e gíampêedo. impíês,são dê quâlaladê que nllo cômplom6ta o vcrso da p&ina. impÍes§ô nâ conúe cápâ o
Hino de lmp€râhz e o Hino Nâcional Erasileiro + Gura de Oíentaçóes Pedâgógicas P€ra o Prore$or + 03 J(Eos
Pêdagógcos, um jogo ch ÍÍ€Ífióíia com 32 pêças, um quebr€rcabêça cofi ê um encjrne páíâ monlagem +
FORII^çÀO CONÍII{UADA de no minimo 20 {vinte) hores sêndo 1 0 (dez) horas no inicb do periodo láivo e 1 0 (dez)
hores aÉs 120 (cento e vinrê)diâs do uso do maiend Oeve também aprê6âolar duas fêíamenlâs lecnológicâs, parâ
sêÍem úilizadas com a coleçáo de livÍos: 1) Um apl'câtjvo pâÍa smârtphon€ que devê lÍezêí â dinaíhizaçáo nâ
aboídagom dos conceito§ com eíruturâ p€dagogic€msnte elabo€dâ, de§tâcándo'se ês seguintês cárâcleríslicás.
disponibilizár aos usúÍjos o corlêúdo de íorma dinámicâ, escálonadâ com eesso paÉúco e oíganizado, com
linguagêm acessível a Íâixa eláÍiÉi proporcionândo âg,lidade e pratcidâdê de alualizâÉo de conleúdo âlÍavés de
conexão on-lino; epr€sêmar alivijâdes @m o conleúdo dos livros através dê: jooo6, qui2, ac€sso á inÍoímaÇóes €
noticiast monitoremênto de usuános ê lelâiórios de úli2âção, onentaçóes de âliviredes ós paoíessoês, mâí er total
compâlibilidede com o conteúdo dos livros, epíêsenlâÍ o âcesso e lib€Í:lÉo de usuáIio eÚevés chaves de acêiso ou
OR Codes inseÍilos âo bngo dos capíulos qu€ terào como píoÉ§ilo de aúo geÍ€noar o avânço nes aiivÉadês
educâcionais 2) Atlas digíâl e inEíaivo com teoÍia e popo§tâs dê êxeícÍcios péticos pâÍs ultli2a€o em
compuradôGs Fêrramênta diúithá em íoÍmalo digilâl €om possibilÉádê dê iíüêrâçâo do usuário ond6 é possívêl
exploraÍ as stiúdâdes dos livros O softwsÍe dêvsÍá âprÊsenlar uma áÍE3 de curÉsidâdes com iírformâçóes diveÍsas
sobre o conteúdo dos livros Acompanhám o íomecimento do soílwaÍe: manuel de in§talaçáo, funcjonemento e
ul izaÉo Licenciamento e autenticação Remolo, áravés da intemet O soÍtYÍare deveÍá s€r êxecúado €m hârdwâ
ôm os minimos quêsíos: MêmóÍiâ 2GB Espâço êm Oisco 10GB Sistema Opêrâtivo Wndows 7 ou supenor Placa
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I

Caítilhs que contemple como pnncípio básEo discipinaÍ o cldadáo paÍe o ugo compâdilhado das viâs teneíres,
como ruâs, íodovias, estÍadas, elc.. a cond!çâ) Íesponúvêl de veiculo aúomolor, c€bêndo âo odadáo e
esp€oalment€ eo cordutoí, conhêcer as l€is, visándo â segulânç€ pópía, de sêus tamiliaÍes e oúÍos usuários do
eslema. pâÍa NivelFinel(11e 14 anos) ISBN regiírâdo, conlendo cep€ no tâmenho 27 5x43 3cm. sando impressô
êm coíes ltxo / linta escalâ em Tnplêx IMUNE 2509. / Saída eÍn CÍP. com mido côrÍêndo no minimo 60 (sessêntá)
páginás medndo 205x27 sctí, imp.e35o em il coÉs, tinta escâlâ em oí-set IMUNE 909. / Sâida 6m CTP,
âp€sêntendo lombâdá de 3mm, coí6. laminação brilho de um àdo p3€ duráblidâde do máeú|, s€ndo dobÍado e
íenlaóo e gÍampeado, impÉssáo de qualidâde quê não comprometâ o verso da Égine, impresso nâ contÍe capa o
Hrno de lmperalnz ê o Hino Nâcional BÉsileiro + Guiâ de Onentaçô€s Podagógicas p8râ o Prcfessoí + 03 Jogos
Pêdagóg'cos um jogo da memóná com 32 pêç3s, um qusbreabeçâ @m 6 um ênceÍtê pera montagem +
FORmÂqÂO COI{TIXUÂDÂ de no minimo 20 (vmte) horàs s6ndo 1O (dez) horâs no inícb do pêÍÍodo tetivo e 10 (d62)
horas âpós

1

20 (cenlo e ünte) djas do usô do mâtêÍiáI. Dêvs também âpÍ€sêntâr duss ferÍamentâs lecnotogirás. paíâ

sêrem úlazadas com e cdêÉo de livms 1) Um eplicâivo pârâ smârtphone que dêve iÉzeí â dinamização na
aboÍdâgem do8 conceitos com êíruiura pedagogicámêntê el€boÍadá, doíacando-sê â3 seguin!ôs cáráderíítcas:
disponiulizaí eG usuáÍj<t§ o coríêúdo de Íoíma dinàmicá, êscâlondâ com acêsso práico e oÍOânizado, coÍn
linguagem âc€§siyel e íaixa etária; proporcionândo âgilidade . prsticida<lc de atualizsçáo fu cont€údo atrâvés dê
conexáo on'linêi âpÍB3€ntar âijvirades com o cortêúdo dos livÍos áravés de: jogos, quà, acs§so â inioÍmaçóês e
noliciasi monioaamento de usuáÍiJs o reláóÍbs de úilizáÇàot oneotâções do etividâdes aos pÍoíessoes, mânter Iotel
cofipatibÍidade com o coí,|êúdo dos livíost âp€sêntâr o âcesso e libêreçÉo óê usuário âtíevás càâves de âcêsso orl
QR Codes inseados ao long€ dos cspíulos que teráo como poÉsito dê aúo g€rêncjâr o âvánço nes íMdadês
educ€cionâis. 2) A{âs digltal ê intêrAivo com têonâ ê propostas dê sxêrcícros píáicos pâÍâ uütizaÉo êm
compuladoíes. Feírâmería ódática sm loírnâto d€itat com poGsibjtidâde dê iln€Éção do usuário onde é possivet
exploÍar â§ ãlividâde! dos hvrôs O soflwâÍE deverá âpÍêsentar umâ áíee de cunosdadês com rnfomáçóes divers€s
sobíe o coíteúdo dos liwo§. Acompanham o íoÍnectínento do sofrwaÍe: manuat dc instêleÉo, íunqonsmefito ê
uüljzâção LÉêncÉmento ê âúeslicáÉo: Remoto, atíavés dâ iítemet. O sofluâÍÊ devêÉ ser executedo em hâdwarê
com os minrmos quêsitos: MemóÍiá 2GB Espaço em Dasco 10GB Sistême Ope€tivo Wndows 7 ou supeíioí Plecâ
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LOTE 05 - EDUCA

ilv.o ÍEÔRElo [eunol - que

conLmple

a

oNo

disoplinâ obagalóíie

SITO, TE,OR!A E PRÁTICA
escolar que visa

M

do cuÍiculo

o apeÍfeiçoamento, controle e manülênção da sáúde do coÍpo ê dâ m€nte do s€Í humano, sendo oígantraalas em um
conjunlo de ativdades Íiskts plânejêdas e eín luíâdas peÉ prcmovêí o condidonâmônlo Í§co de ciançes, jovens
e aduhos atrevés dâ práica de diíeíenlês modalidâóes espoíjvas, parâ o Ensino Fundam€ntâl 1o eno, ISBN
rcgistêóo conlendo capá no tamanho 27.5x43 3cm. sêndo imprê§so êm coí€s 4r0 / linta ê$ále sm Tnpbx IMUNE
2509 / Sâidâ êm CrP. com mblo conlendo no mínim6 100 (cem) Éginas mêdindo 20.5x27 scrn, imp.esso em 4
côrês, tÍ.râ e§calâ êm ofl-sel IMUNE 9Og. /Sâida em CÍP. apres€ntando lombad. de gmm, cone. bÍninâÉo bnho de
um lâdo paía duÍabilidad€ do maleÍia,, sendo dobrado a reflado e com cola PUR

,.§

o

-

LtYío ÍEÓRrcO {Àuno)

l

- que

cootêmpb

â

dis.iplina obÍEáória

do cuíjqlo

RS

Rl

79

escolsí que viss

-2

a

liitr

o

o apeÍÍejçoaíhênlo, conlóle ê mânúenção da saúde do colpo e da meírle do ser humano, sendo oígânizâdâs sm um
conjunto de ativúades Í§câs pianejedas e eírúuÍedas pâra promovêÍ o condicionamenlo lisico (,€ cÍiançes, jovens
e adultos alrEvés óe pÉtica de difeíentes modáidades espoíivâs. parê o Ensino Fuúemeílál
eno, ISBN
reg§íedo conlendo capâ no tâmanho 27 5143 3cih, sêndo impresso êm @Íes 4m / ünta escâle em ÍÍiÍrer IMUNE
2509. / Seidâ em CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo 20.5ú7.5cm, improsso êm 4
cores. linta escalá em oÍÍ-sei IMUNE 909 / Sâidâ êm CTP, apres€.!ândo lombadá de 9mm, coÍle. lâminaéo bnlho de
um lado paÍê durabilidâde do mâleíiâl sendo dobrado e Gflado e coÍh cola PUR.

RS

que conlemple
Livro TEóRICO (Alúno)
discipline obíigstóna
cuniculo escolar que vrsâ
o apeíÍeiçoemêdo. contÍob e mânuienÉo dâ ssúde do coípo e dâ m€nte do sêr iumeno, sêndo orgânizadas om um
conjuíto de ain/idades Íishas plsrteiâdâs ê êínnuÉdâs pârà píomovoí o condiionemento ísi:o de c.Énçás, jovens
e adultos âtíavés da pájca de drÍerenles modalk ed6s esponivas, paíe o Emino Fundamentsl
3" âno, ISBN
regiírado. conleodo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo imprgsso om coÍEs 4x0 / ünta esc€la êm Íriplex IMUNE
2509 / Saídâ êm CTP. com m,olo contendo no miniíno 100 (cêm) págines m€dindo 20.5r7.5cm. imprcsso em 4
corês, ünte €acalã em off-B6t IMIJNE 909. / Sáida em CTP, epíesefilando lombedâ de gmm. coÍt6, laminâçáo br ho dê
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(]m lado parâ durâbil*râds do mâteriel, sêndo dobrado ê re{ledo e com colá PUR.

(Aluno)

- que

conlemplo

a

disciplina obngalórÉ

do c!Íiculo

escolar que úsa

o âperfeçoâmento, @írlíolê e mâírutençáo da sâúde do coípo ê dâ manle do sêr humeno, sendo oEanEâdas em um
conjuíío dc âtividadês Ísic€s plansjadâs e e§ln,luradá§ pâÉ promover o condioonámenlo físico dê cnanças, jovens
e adulios âlravás dá práicâ d€ difôêí16§ modalídadôs êsportjvâs. pâíâ o Ên3ino Fundâmentâl zlo ano, ISBN
Í€gistÍado. coítendo câpa no tamanho 27.5x43 3cm, sendo impÊsso êm cores 4x0 / tírla escalâ em Tíiplêx IMUNE
509. / Sâida em CTP com miolo contefldo no rnínimo 100 (cem) Éginâs mêdindo 20 5x27 5cm. impresso elí 4
coíê§. tinta ssc€la êm ofÍ-sá IMUNE 909 / Sâida em CÍP apÍesêntando lombada de gmm, corle,lamrnaÉo br ho de
úm lado pâÍa durabilidadedo máe.ial, sendo dobrado e ÍeÍilado e com cola PUR.

-

Livro TEÓRrcO (Âlunol - que cornemple a

dasciplná obíDáóÍra

do cuÍricllo

escolsÍ que vi!â

o apedeiçoamênto, controle e menúlenÉo dâ saúde do coÍpo e dâ mente do sêr humano, sendo organizadas êm um
conjunlo de alividâdês ílsicas plânejadás a estruluradas pâÉ pomovêí o condicionamenlo flsico dê cíienç3s, jovens
e âdultos áravás dâ prâice de díerenles modalirades osportves. paía o Engro Fundamental 5" ano, ISBN
,íx0 / tintâ escela êm Tíiplêx IMUNE
5 rcgjíredo, contendo capâ no tamanio 27 5x43 3cfi. sehdo impíesso êm coÍês
2509 / Saida em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem) Éginas medindo 20 5x27.5cm, impresso êm 4
cores, tinrê escsla em oí-sel IMUNE 909 / Sâída em CTP. âprêsentândo lombeda de gmm. coÍte, laminação bÍilho d€
um lãdo paÍa durâtilidâde do mâtêrial, sendo dobrado e relSlado e com cola PUR.

-

LivÍo TEÔRICO (Âluno) - que conlêmple a

discrpline

obngíóíie do cuíicllo escolar que

visa

o âpeÍÍêii;oameíÍo, contÍole ê manuiênÉo da sâúde do coípo e dâ menle do seí humâno, sando organizadâs em um
con,unlo de ativrdades Íisn:as planejadâs ê eíníurádas pâra píomover o condioonemenlo Ílsico de cjiânçâs, jovens
e âdullos âtÉvês da pnática de díerenles modalidades êspoílivâs, pâÍE o Ensiíro Fundeíhentâl 6' áno ISBN
ó Êgiírâdo, contendo capa no tamãnho 27.5x43 3cm, sendo impÍesso em cores 4x0 / tintÉ escâla em TÍiplex IMUNE
2509. / Saida em CTP, com mlolo cootendo no minimo 100 (cem) Éginâs medindo 20.5x27 5cm, impr€sso em 4
coÍes, tnta e.calâ em ofi-set IMUNE 909 / Saida em CTP. Êpresentando lombâda dê gmm. côíte. lâminâÉo brilho de
um lado paía durabilidâde do malend sendo dobrado e íBÍlâdo e com cda PUR.

-

Livro ÍEtRrco lÂluno) - que conlemple a disciplina obÍigatória do cuÍículo escolaÍ que

visa

o ap€Ífeçoamêrio, conlÍdê e manulenÉo da saúde do coÍpo e da menle do s6í humano, sêndo oeanizâdes êm um
conjunto dê áividâd€s Íi§i=s planêJãdas e €ínnúêdas pará promoveí o condioonâmênlo íisico de ciançás, jov6ns
e âdultos at€vés da píáthâ de díeÍentes modalidedes êsportivâs, pâíâ o Ensino Fundamenlâl
âno, ISBN
registra(b, contendo capa no t3mânhô 27 5143 3cfi. sendo impÍesso em cores 4xO / tintâ escãa em Tnder IMUNE
2509 / Sâídâ êm CIP. com miolo coniendo no minimo 100 {cêm) páginas modindo 20 5127 s,cÍn, impíêsso êm /Í
crÍes,linta escata em off-3et IMUNE 909. / Saida em CTP, epÍ€sentando lombâda de gmm. coíte,laminâÉo bnlhode
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úm lado para dutabilidade do mstenal, sendo dobrado e reíilado e com colê PUR

Livro ÍEÔRlcO lAluno) - que contemple e disciplina obÍEâtóde do c!Íicllo escolâ que

visá

o apeÍÍeiçoemeíto, conlÍole ê mânutenção dâ 3eúde do corpo e dâ meíte do sêí humano, sendo organizadas 6m um
conjunlo de atividades Ílslcâs planeladas e eín]luradâs pâra promovêr o condicionamenio ísico de cíianças, jovens
e adultos aíavés da pííÉâ dê díerentes modalidedes espoítivas, paÍa o Ensino Funóâmêntal 8'ano, ISBN
íeglsÍado, conlêndo c3pâ no lâmanho 27.5ri13 3cm, sendo impresso em coÍes .lí) / tinla escâla em Tnplex IMUNE
250q. / Saida êm CTP, com miolo cônlendo no mín,mo 100 (c€m) pfuinas m€dindo 20.5x27.5cm, impÍesso em 4
coíes, tnla escála em of-set IMUNÊ 909. / Saida em CTP, apres€ntãndo lombsda d€ gmm, corte, laminaÉo bniho dê
um lâdo para duêtililâdê do máeÍiâ|. sendo dobredo e íefilãdo e com cola PUR.

-

E

Livío TEÓRrcO lÀbno) - que conlemple a discipline obÍigáóíia do curÍícllo escolsÍ que

visa

o âp€Ífêiçoamênto, conlrole e manutenÇáo dâ saúde do corpo e dâ menle do ser húmâío sendo orgánEadas ern um
conjunto de atividâdes fisicas planeiâdas € eírutuíâdas pera promover o condiionameíío fisico de cnanç3s, jovsns
e adultos através da pnáíica dê díeÍenles modâlidâdes ôspoítrvás. pârâ o Ênano Fundamantal 9p ano, ISBN
Íegistrado, conlendo cãpâ no lamanho 27.5x43 3cm, s€odo irnpíe$o êm coíês 4x0 / tjnta escala em Triplex IMUNE
2509 / Sei(,3 em CTP. coü miolo conlendo no mínimo 100 (cêm) Éginâs modindo 20 5x27.5cm. mpres§o em 4
coÉs, tntâ e§calâ em oí'sêi IMUNE 909. / Saida em CTP, apÍesênlando lombâda dê 9mm. cons, tâminaçáo bnho de
um lado para durabilidâdê do máeíiâ|, sendo dobredo e Íêflado e com cola PUR.

-

atã F Íco

(Alunó1

- que

coãempte

ã

disdplina obrigelóná

do c!ÍÍiculo

êscolâÍ que visâ

o apeííerçoam.ito, codrcrê e manut€oÉo da s.údê do corpo ê da m€ínc do s.Í humâno, 3êndo oÍganrzâd$ eh um
conjunto de áivilades ílsicâs dâneiadâs e eínnurád6 para promovêr o condrcionâmênlo Ísico de cnançás, jovêns
e adullos airavés da píát ca do dí€rcntes modâlrdâdes espoÍtivas, pára o Ensino Fundâmental 10 arc, lSaN
regislrâdo, conlendo câpâ no tâmanho 27.5xi13 3cm. sêndo impÍesso êm coíes 4x0 / linla oscala em Tíipbx IMUNE
25og / Saida om CÍP com miob contêndo .o mídoo 100 (cêm) Éginas mâdindo 20 5r7 scm. impresso em 4
corês, tjntâ êscalá eíí oít-set IMUNE 909. / Seide em CTP, apresentendo lombâda dê gmÍn, codê, lâmiflaÉo bÍilho de
um lâdo pare durâbilirâde do maeÍial, sendo dobrádo 6 refilâdo e com cola PUR.
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Livío PR llsu t^runo, - qlc

o ap€íeiçoamênlo, coírtíob e manúenção dâ saúde do coÍpo ê de mentê (b 3eÍ humano, sendo orgânizedes em um
conjunlo de atividades fisicas danejadas e estruturâdâs pâra promover o condicionemenlo ísico de cnânças, j
ano, ISBN
e ádultos âtÍevés da páicá de dí€rentes modellrâdês êsportivâs, parâ o Ensino Fundâmental
regiíÍado. coíÍeído capâ no lameího 27.5x,Í3 3cm, s€ndo impr6sso em coÉs 4x0 / tnta Éscáh Êm Típlex IMUNE
2509 / Saada êm CTP. côm miob coÍÍ6ndo no minimo 100 (c.m) F4linâs m6dindo 20.5r7.5cm, impí€sso 6m 4
corês. tinta escála em ofi-s€i IMUNE 909 / Sâida êm CTP, eprÉ€nlândo lombâda de gmm, êoíê, láminâÉo bÍilho
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um lado paÍâ duÍêUlidadc do matenal, s€ndo dobrado e refilado 6 com cole PUR.
I

a

que cônlemplê
disciplina obdgetóne
orÍiculo escolâr que visa
PRÁTlcO lÀuno)
o apêíeiÇoamento, contÍolê e manulenção de s3úde do coÍpo ê da monle do s€í humano, sendo orqani:ádâs em um
coniunto de âtiúóades ísicás planejsda§ € e§trúuíâdâs pârá proírêver o condii)námenlo Ísico de crÉnÇás, jovens
ê adullos atrâvés da príi:â de díêrentes modáldadês êspoÍtivâs, pará o Énsino FundameÍlal 3'eno, ISBN
registÉdo, conteodo câpâ Ão lamenho 27.5x43 3cm, sêndo lmpÍesso êm cores 4ú / lintá gscala em Tnplq IMUNE
t2
2509. / Sâíde em CÍP, com miolo contendo no minimo 100 (ceÍn) páginâs medindo 20.5É7.5cm impresso em 4
cores, ünta es@la eín oí-set IMUNE 909 / Saida em CTP. âpresêntândo lombada de gmm. coÍte. laminâção brilho de
um lado para dur.UÍdade do mâleú|. sêndo dobrádo e Íúlâdo e com côlâ PUR.

Lú.o

-

do

-

LDro PúÍlcO (Aluno) - que contempl€ a disclplina obÍigatóÍia do c!ÍÍicub êscolsÍ que

I

No

visa

o apeÍÍerçDem€nto. conlrolê e Íhandençáo da saúde do coípo e dâ meÍts do 3€r humeno, sendo orgánizadâs eín um
clnjuíto de âlivrdsdes tislcás dânejâdâs e eínnurádâs pará promover o condicjoíamêíto fisico dê cíiançâs, jovens
e âduhos através da práthá de diÍeroôtes mod€lidadês êsportiv63, perá o Eosino Fundâmênlel
4' ano, ISBN
.egslrâdo, conlêndo câpâ no tamaahô 27.5x,13.3cm, sendo impÍ€sso em coÍ.s 4x0 / iinta esc€lâ €m Triple, IMUNE
1l
2509 / Saida em CTP, com mrolo contondo no miôimo 100 (cem) piáEinas rhedindo 20 5r7.5cJn. impíesso âln ,l
cores. tiftta escala em oí-s€t IMUNE 909 / Saída em CTP. apíeseíltânóo lombâdâ de gmm, cúne, hminaçào bnlhodê
um lado para durâbiladade do mateÍial. sendo dobrâdo ê rcfilado e com cole PIJR.

-

ÍCO

\,\I IL

E

do

â

que contemple
cuÍriculo êsc.laÍ quê vrsâ
discrphne obíigáóíiia
lÂluno)
o aperÍaiçoamoírlo, contrdô ê manúanÉo dâ sâúdê óo coípo e dâ menlê do ser humano, sando oÍganizâdB 6m um
conjunto de atividades ÍÍslcâs planeiâdas e eíruluíadâs paía píomoveí o coírdicronamento Íisho de cÍianças, lovans
5ô ano, ISAN
e sdunos ãrravés de prájcá de diGÍênlâs modalidades êspoúvss, paÍa o Ensano Fundamental
reE§tíado, contando cápá no tãmânho 27.5x43 3cm, §,eodo impre§so em cores 4x0 / lnla es§€la em TnpEx IMUNE
2509 / Saids em CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginss mêdindo 20.517 5cm, impêsso êm 4
coÍes.linla êscala em off-sêl IMUNE 909. / Saída em C'lP, âpíê5€ntando lombêdâ dê gmm, co e,lamineÇão bíilho dê
um lsdo para duÍabilidâd€ do mâlêÍtal, Benalo dob€do e reflado e com colâ PuR.

-

-

1.1

cuíiculo oscolaí que visâ
contemple
disoplina obrigatóÍra
o âp€deiçoâmenlo, corrÍole e manulenÉo da saúde do @rpo ô dâ mentê do sêÍhumeno, sendo organrzadas em um
conjunto dê áividades lísicãs danêiadas e eíÍuturades paíâ píomoveí o condicionemento Ílsico de cúnÇ3s, jovens
e edullos atl-svés da prátrcâ de díêrêntês Írodâlidadês esportvas, pera o Ensino Fundamential 6" ano, ISBN
i5 êgÍírádo, coítendo câpa no temânho 27.5x43 3cm, sêndo impÍes§o em colEs 4x0 / linte e§aâle em Típlex IMUN€
2509. / Sâídâ êm CÍP, com miolo contendo no mínimô 100 (c€m) páginas medindo 20 5x27 scín, impêsso 6m 4
coês, ünla es.ãla em ofÍ'sêi IMUNE 909. / Sâidaem CTP. apÍesenLando lombáda de gmm, coí€,lenrnaÉo bdlho de
L,m lado para durâbilidade do mâtedal. sendo dobíado e íeíilado e com cols PUR.

Liv.o PRAÍCO (Aluno) - qus

li00

RS

99,49

RS

79 592.00

RS

99.{9

RS

?9

R§

99,49

R$

79 592.00

RS

79 592.00

RS

79 592.0(l

RS

79 59:.00

do

a

-

Livro PÍúÍICO tÂlunol - que conlemple a disopiina obngetórÉ do cuÍrículo escolaÍ que

59:0r

visa

o apêíeiçoâmeÍío, contrcle 6 mânulenÉo dâ sâüde do corpo ê da menle do serhumano, sendo organrzadas em um
conluírto de áLvidades Íslcas phnejed* e eín lulades pare promover o condioonamento Ílsaco de cÍiançás, jovens

e adulbs arevés da píÉúcã de díêÍeÍÍes modalidad€s êsponivâs, psrÉ o En§no Fundam6nlel
ró

-f

ano, lSgN
ÍeOaírado, conieodo capâ no tamánho 27.5x43.3cm, s€ndo impÍesso am coÍÊ§ 4$ / Íríá escalâ êm TÍiplêx IMUNE
2509. / Seidâ êm CTP. com miolo conlendo no mínimo 1OO (csm) págin$ medindo 20.5x27.5cm, imprêsso êm 4
cores, tiÍíê €scsls êm oã-set IMUNE 909. / Ssids 6m CTP, apresêntendo bmbâde dê gmm, corte, lemimÇáo brilho de
um lado para durátilllade do matúia,, sendo dobÊdo e reíledo ê com cola PUR.

Livro PRÁICO lÂluÍo) - que conteínpl€ a disciplina obngalóna do cuÍ.ículo êscolaÍ quê

800

visa
I

o âpeíelçoamenlo. controlê e manúenÉo da saúde do coÍpo e da mente do seí humano sendo orgâruzâdâs em um
conJunlo de áNúedes íisicâs phnelâdâs e estR lu ra{Íes para pomover o condiqonâmeolo Íisico de ciançás, tovens
ê adultos ,travéa dâ páicâ de dileroÍnes modalidades espoítivâs, para o Ensino Fundemenlal
8" ano, ISBN
registrado, contêndo c€pa flo tamânho 27.5x43.3cm, sendo impíesso em cores 4rc / tntâ es.€lê êm Tíiplex IMUNE

-

RS 9919

2509. / Sâids 6m CTP, com mido conlendo no minimo 100 (cam) FÉgines mêdindo 20.5x27.5cm, iÍnpíe3so em 4
cores tnta e§cela eÍn oí-sêt IMUNE 909. / Seidã em CTP, epíasênlândo lombade de gmm, cort6, leminação balho de
um lâdo pâre duíabilidâdê do matêrial, sendo dobrado e Íêfilado e com cola PUR,

Lhro PúIrcO (Alunol - que

coÍ'ítemplê

â

discjpline obngelônâ

do cuíÍicrlo

ri00

ôscoláí que visâ

o apeíeçoâmento, conlíolo e mâoul.nÉo da sâúdo do corpo e da meÍ e do s€r humano, sendo organizadas em um
conl!nlo de alivrdãdês fi3icrs planejadâs ê êírutuíadas pâra píomover o condicjonamonlo fisico dê cÍiânçâs. jovêns
ê âdullos atÍâvés da pÍáli:â de dí6rcntês modalirjades esportrvâs, para o Ên§no FundaÍnêntál 9" âno, ISBN
rcglírado, coÍiendo câpa no tamanho 27.5ít3.3c{n, s€ndo ampÍesso em co€s 4x0 / tntã escala em Tndex IMUNE
t8
2509 /SaioaemCTP cofi mjolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo 20 5x27.5cín, imprêsso em 4
corês. linta escâlâ em oí'sel IMUNE 909. / Sâída êm CTP, apíesenlando lombâde dê gmm. coíe. laminaÉo bÍlho de
um lado pâíe duratilicladê do máeial, sênclo dobíádo e ÍeÍlado e com colá PUR.

-

RoLiro Oidlúco do PROFESSOR

-

que contêmplê

â

RS

99.19

RS

99,49

I

discjplina obíigalória do cuÍículo oscôlar que visâ

o apeí€iÇoâm6nto, co0tíol€ e menuteoção dâ sâúd6 do corpo s dÉ mentê do sêr humeno, sendo organizadas êm um
conlunio d€ ativk ades Ís|câs planejadas 6 e$ururádas para pómovêr o condicionamêíto Ísico de cíianças, tovens
Anos lnÊâjs (1o ao
e âdultos âtravés de píáticâ de díerenles modaldades esporlivas, pârâ o Ensino FundâmeÍ'/td
t9 5" ano), ISBN r6giííâdo, contendo c€pa íro tamánho 27 5x43 3cm, sendo impÍesso êm coÍes 4Io / tintB escale 6m
Tíiplex IMUNÊ 2509. / Sáída em CTP, com mioio contendo no minimo 300 (tÍêzentas) páginas mêdindo 20.517 scm,

-

800

impíesso em 4 coÍes, tinta e§cálâ em ofÍ-s€r IMUNE 909. / Seída em CÍP, âpíê§€nEndo lombâda de gmm coíe
hmináÉo brilho de um Iâóo p3râ durâbilkiade do malerial, sendo dobrado € ráládo e com cola PUR

I

§.

Suqts

!t
P\9

e5 soÍ
3
ar

§\tntt
l.lÉg

KOtOrÍO r,roâüco
ap€írerçoamênlo. conlrole ê manutenÉo da saúde do corpo e da menl€ do sêr humano, sendo orgânizadás êm um
de aiividades fi§icâs planejâdas ê eslnnuíadas paÍa promover o condicionamento ílsico de cÍÉnçás, jov€ns
adultos áravés da pÍáice de difercntes modaldades esportivâs. par3 o Ensno Fundamontd- Anos FinaÉ (6'ao 9'
ISBN Íegiírâdo, coíl€ndo cêpá no tamanho 27.5r43.3cm. sendo impr6sso em cores 4x0 / üÍtta êscalâ Bm
.t0
IMUNE 250q / saÍde em CTP, com mbkr conlendo no minimo 300 (líezentás) p&inâs medindo 20 5x27.5cm,
impÉsso êm 4 corês. tinlâ êscálâ êm oí-set IMUNE 909. / Saidá eÍh CTP, apÍ€s€nbndo lombada dê gmm, coíô,
lamimçáo bÍilho de um lâdo para durábilidade do mâtenâ1. sendo dobÉdo € rel âdo e com colâ PUR.

TOTAL DO LOTE 05
TOTAL GERAL (LOTES 01, 02, 03,

RS

99.49

titltl

RS

79 59r.00

1

RS

r.59 r.8,10,00

RS J.ls.l

04 e 05)

Sol;crlaçào dê âutoriz{ão pâra .eâliza{ão de Licitaçâo para aquisiçeo d€ l,íât€nd DidrÁtico paü Combâle e Prêvenção so Builying, Prelcnçâo e
Cuidâdos pâía com o Mo!4uilo Acdes Ae$/pti, DÍogas, EducâÉo paÍa o Trinsrlo e tducâsão Fisic4 dcstinado§ ! aEndeÍ as Escolâs e Crech€s dâ
Rede Pública Municipal de Ensino na Mârutençào e DesenvolvimeÍto dâ Educaçâo &isica
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PREGÃO PRESENCIAL N" OO5/2019-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de 2019

de

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL N' OO5/20í9.CPL.

O

abaixo-assinado, rêsponsável

legal pela

Empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o

comsedenarua-,VempelapresenteinformaraVs

no

e do
Sas. que o Sr.
, portador do RG no _
para
nossa
na
Licitação
CPF no
é
designado
representar
empresa
,
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, receber notiíicação, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiÇão de recursos, acordar,
formular lances verbais, enÍim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com Íirma reconhecida em cartório

(

' São Salvador, lmperatriz/MA
65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

Rua Rafael de Almeida, 600
CEP
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PREFEITURA M UNICIPAL DE

IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL

NO OO5/2019

vv\
CPL

- CPL

ANEXO il
(MINUTA OA ATA DE REGISTRO OE PREÇOS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" XX/2019

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAçÂO - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito,
instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas alteraÇões posteriores, com
sede e foro na cidade de lmperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro JuÇara,
lmperatriz (lVlA), CEP 65.900-505, neste ato representada pelo Presidente, Sr. Bruno Caldas
Siqueira Freire, brasilerro, portador da Cédula de ldentidade no 42210795-6 e do CPF no
620.197.243-91, nomeado por meio da Portaria no 5569, de 19 de Dezembro de 2017,
publicada em 20/1212017, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto lvlunicipal no 27,
de 04 de julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na
forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS no 005/2019 publicado no Diário Oficial do
Estado do Maranhão em XXXX, Processo Administrativo no 20.001 .297812018. RESOLVE
regrstrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a
classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condiÇóes
previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações, Decreto no 7 .892, de 23 de janeiro de 2005, Lei Federal no
í0.520, de í7 de.lulho de 2002, Decreto Municipal n'02212007, Decreto Municipal no 13, de
31 de março de 20í5, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO

Registro de Preço para Futuro e Eventual Contratação de empresa especializada no
fornecimento de Material Didático para Combate e Prevenção ao Bullying, Prevenção
e Cuidados para com o Mosquito Aedes Aegypti, Drogas, Educação para o Trânsito e
Educação Física, sendo todos os materiais destinados a Educação lnfantil escrito com letra
"Bastão", os demais níveis com legibilidade gráfica adequada ao nível de escolaridade, com
conteúdo bem distribuído na página, de acordo com as novas normas ortográficas da Língua
Portuguesa, todos os materiais devem ser desprovidos de qualquer tipo de preconceitos
e/ou doutrinas religiosas, mas com mensagens de valor moral como ética. cidadania,
respeito, etc., deve ser trabalhado todos os conteúdos conceituais, procedimentars e
atitudinais, voltados para habilidades e competências. Todos os materiais baseados na Nove
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que possibilite o processo de alÍabetização e
letramento, dentro das novas propostas pedagógicas, contendo atividades vinculadas ao
conteúdo, bem como a exploração de materiais concretos e que aborde os conteúdos
interdisciplinarmente. Apresentar os conteúdos objetivando
desenvolvimento das
potencialidades
capacidades das crianças na apropriação de suas
corporais, afetivas,
cognitivas e de posturas essenciais como cooperação, responsabilidade, autonomia e
autoconfiança, para que as crianças desenvolvam suas hipóteses a cerca do mundo em que
vivem para melhor compreensão da realidade. Todo material de Bullying e Drogas devem
conter: Livro do Aluno, Livro do Professor, Livro da Família, Portal Educacional e FormaÇão
Continuada; os Livros de Trânsito e Aedes Aegypti devem conter: Cartilha do Aluno, Guia de
OrientaÇôes para o Professor, Jogos Didáticos, Portal Educacional e Formação Continuada:
os Lrvros de Educação Física devem conter: Livro do Aluno Teórico, Livro do Aluno Prático,
Roteiros Didáticos para o Professor. Portal Educacional e Formação Continuada, sendo para
alunos da Educação lnfantil e Ensino Fundamentalpara atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de lmperatriz /MA. O objeto da
licitação classificado como bem comum conforme disposição do art.1', da
Lein''l 0.520/2002.

o

é

'R,
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2. DOS PREçOS, ESPECIFICAçÔES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES
2.1. Do

uantitativo

N'
ORD

DESCRTÇÃO

QUANTITATIVO
ORGÃOS
PARTICIPANTES

QUANTITATIVO
PARTICIPANTES

2 000

10.000

ÓRGÃo NÃo

LOTE I . BULLYING
Livro do ALUNO, material didático que trate do processo
de intimidação sistemática. quando há violência fisica ou

psicológica em atos de humilhação ou discriminação,

considerando também a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaÇas, comentários e apelidos pejorativos,

entre outros, para Educação lnfantil, ISBN registrado,

I

I

contendo câpa no tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso

/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. /
Saida em CTP, com miolo contendo no mÍnimo '100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta

em cores 4x0

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte, laminaÇáo brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que
não comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hlno Nacional Brasileiro.
Deve também apresentar duas ferramentas tecnológicas,
para serem utilizadas com a coleÇáo de livros: í) Um
aplicativo para smartphone que deve trazer a dinamizaÇâo
abordagem
conceitos
estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as sêguintês
características: disponibilizar aos usuários o conteúdo de
Íorma dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessível a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de atualização dê
conteúdo através
conexão on-line; apresentar
atividades com o conteúdo dos livros atraves de: jogos,
quiz, acesso à informaçÕes e notícias; monitoramento de

na

dos

com

de

usuários

e

relatórios

de

utilização; orientaÇões de

atividades aos proÍessores, manter total compatibilidade

com

o

conteúdo dos livros, apresentar

o

acesso e

liberação de usuário através chaves de acesso ou QR
Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão como

propósito de auto gerenciar
educacionais. 2) Atlas digital

o

avanço nas atividades

e interativo com teoria

e

propostas de exercicios práticos para utilização em
computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interação do usuário onde e possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com inÍormaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
Íornecimento do software: manual de instalação,
funcionamento e utalizaçáo. Licenciamento e autentiôaÇão:
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardwaÍe com os mínimos quesitos:
Memórja 2GB Espaço em Disco 1OGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916 193 E mail: cplimperatriz@hotmail.com
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Livro do PROFESSOR, material didático que trate do
processo de intimidaçáo sistemática, quando há violência

física

ou

psicológica

em atos de humilhaçáo ou
a prevenÇão aos

discriminaçáo, considerando também

ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, para Educaçáo lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex

IMUNE 2509.

/

SaÍda em CTP, com miolo contendo no

mÍnimo 100 (cem) páginas medindo

20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /

Saída em CTP apresentando lombada de gmm, corte,

laminaçáo brilho de um lado para durabilidade do material,
sendo dobrado e refilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa
verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Conteí informaçÕes didáticosmetodológicas
aulas contextualizadas, com
sugestÕes de encaminhamento, pesquisas, mediaçôes e
projetos didáticos para instrumentalizaÍ o trabalho do
proÍessor CompÕe
material também, PORTAL
EDUCACIONAL, para acesso a todos os professores, que
ofereça subsídios para o professor atuar em sala de aula,
informativo e atualizações do conteúdo, bem como espaÇo
para trocas de experiências com demais professores,
espaços para canais de atendimento como chat, telefone,

o

2

2.000

10.000

2 000

10.000

2.000

10.000

gan

o

skype para possÍveis dúvidas na execução do trabalho e

oferecer suporte para aprim_oramento do profissional.
Compôe também, FORMAÇAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo l0 (dez) horas no início do
periodo letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)
dias do uso do material.
Livro da FAMiLIA, material didático que trate do processo
de intimidaÇão sistemática, quando há violência fÍsica ou
psicológica em atos de humilhaÇão ou discriminação,
considerando também a prevenção aos ataques fÍsicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre outros, para Educação lnfantil, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso

em cores 4x0
J

/

tinta escala em Triplex IMUNE 2509. /

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que
não comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os
temas para discussão em família devem respeitar todas
as formaçÕes de núcleos familiares, ter respeato e empatia

na

linguagêm para uma facilitação

de

leitura

e

compreensão do conteúdo.

4

Livro do ALUNO, material didático que tratê do processo
de intimidaçáo sistemática, quando há violência física ou
psicolôgica em atos de humilhaÇão ou discriminaçâo,
considerando também a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre outros, para Ensino Fundamental Anos lnciais (1o ao

5" ano), ISBN registrado, contendo capa no
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvadot lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
27 .5x43.3cm,

20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Naôional Bfasileiro. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamizaÇão na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacandose as seguintes características: disponibilizar aos usuários
o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessÍvel a faixa

etária; proporcionando agilldade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line;
apíesentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quaz, acesso à informaÇões e notícias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaçãoi

orientações de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e

propostas

de exercícios práticos para

utilizaÇão em

computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interaçáo do usuário onde é possível

explorar

as atividades dos livros. O software

deverá

apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o

fornecimento

do

software: manual

de

instalaÇão.

funcionamento e utilização. Licenciamento e autenticação:

Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superaor,
com arantia de '12 meses
Livro do PROFESSOR, material didático que trate do
processo de intimadaçáo sistemática, quando há violência

física

ou

psicológica

em atos de humilhaÇão ou
a prevenção aos

discriminação, considerando também

ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, para Ensino Fundamental Anos
lnciais (1ô ao 50 ano), ISBN registrado, contendo capa no
5

tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com
miolo contendo no minimo 'Í00 (cem) páginas medando 2 000
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta êscala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de

],oo*

gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola PUR,
impressáo de qualidade que náo comprometa o veÍso da
págjna, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasaleiro. Conter informaÇões didáticosmetodoló rcas
ra aulas contextualizadas, com
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperãtriz/MA
CEP
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sugestóes de encaminhamento, pesquisas, mediaçÕes e
projetos didáticos para instrumentalizar o trabalho do

o material também, PORTAL
EDUCACIONAL, para acesso a todos os professores, que
ofereça subsídios para o professor atuar em sala de aula,
informativo e atualizações do conteúdo, bem como espaÇo
para trocas de experaências com demais professores.
espaços para canaas de atendimento como chat, telefone,
professor Compóe

skype para possíveis dúvidas na execuçáo do trabalho e
oferecer suporte para aprim-oramento do proflssional.
Compõe também, FORMAÇAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo í 0 (dez) horas no início do
período letivo e 10 (dêz) horas após í20 (cento e vinte)
dias do uso do material.
Livro da FANI|LIA, material didático que trate do processo

de intimidação sistemática, quando há violência física ou
psicológica em atos de humilhaÇão ou discriminação,
considerando também a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre outros, para Ensino Fundamental Anos lnciais ('1Ô ao
5" ano). ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
6

contendo

no mÍnimo 100 (cem)

páginas medindo

20.5x27.'cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm. corte. laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Os temas para discussão em
família devem respeitar todas as formaçÕes de núcleos
familiares, teí respeito e empatia na linguagem para uma

2 000

10.000

2 000

í0 000

ÍacilitaÇão de leitura e compreensáo do ôonteúdo.

Livro do ALUNO, mateíial didático que trate do processo
de intimidação sistemátjca, quando há violência física ou
psicológica em atos de humilhaçâo ou discriminaçáo,
considerando também a prevenção aos ataques fÍsicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entÍe outros, para Ensino Fundamental Anos Finais (6o ao
9" ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo

contendo

no mínimo 100 (cem)

páginas medindo

20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
7

IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamizaçâo na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacandose as seguintes caracterÍst,cas: disponibilizar aos usuários
o conteúdo de forma dinâmica. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a faixa
etária
to rcio nan do
ilidade e raticidade de
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvâdor, lmperatriz/MA
CEP
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atualizaÇão de conteúdo através de conexáo on-line,
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz, acesso à informaçÕes e notícias,
monitoramento de usuários e relatórios de utilização;
orientações de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário atravês chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e

propostas de exercicios práticos para utilizaçáo em
computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade dê interação do usuárlo onde é possivel
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçôes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de instalaÇão,
funcionamento e utilização. Licenciamento e autenticaÇão:
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos quesitos:
Memória 2GB EspaÇo em Disco loGB Sistema Opêrativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com qarantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR, material didátiôo que trate do
processo de intimidaÇão sistemática, quando há violência
fÍsica ou psicológica em atos de humilhação ou
discriminação, considerando também a prevenÇão aos
ataques Íísicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos
pelorativos, entre outros, para Ensino Fundamental Anos
Finais (6" ao 90 ano), ISBN registrado, contendo capa no

tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com
miolo contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27

.'cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
/ Saída em CTP, apresentando lombada de

IMUNE 909.

gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

I

do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasilêiro. Conter informaçÕes didáticosmetodológicas para aulas contextualizadas, com
sugestÕes de encaminhamento, pesquisas, mediaçÕes e
proletos didáticos para instrumentalizar o trabalho do
professor. CompÕe o material também, PORTAL

2 000

10.000

2 000

10.000

EDUCACIONAL, para acesso a todos os professores, que
ofereça subsídios para o professor atuar em sala de aula,
informativo e atualizações do conteúdo, bem como espaÇo
para trocas de experiências com demais professores,
espaços paía canais de atendimento como chat, teleÍone.

skype para possíveis dúvidas na execução do trabalho e

oferecer suporte para aprimoramento do profissional.
compóe também, FoRMAÇÁo GoNTINUADA de no

I

mÍnimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no inÍcio do
perÍodo letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)
dias do uso do material.
Livro da FAMiLIA, material didático que trate do processo
de intimidaÇão sistemática, quando há vaolência fÍsica ou

psicológica em atos de humilhação ou discriminação.
considerando também a prevenÇáo aos ataques flsicos.
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insultos, ameaças, comentários ê apêlidos pejorativos,
entre outros, para Ensino Fundamental Anos Finais (60 ao
9" ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Íriplex IMUNE 2509. / Saída em CTP com miolo
I contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
i20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para durabilidade

do material, sendo dobrado ê rêÍilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
págana, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasilêiro. Os temas para discussáo em
família devem respeitar todas as formaçÕes de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem para uma
Íacilita o de leitura e com reensão do conteúdo
LOTE 02 - COMBATE E PREVENçÃO AEDES EGYPTI

Cartilha que melhore as formas de prevenção e combate
ao mosquito transmissor dê doenças, ensinando como
combater os focos de acúmulo de água, locais propícios
para a criação do mosquito, como não acumular água em
latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos dê plantas, jarros de

flores, garraÍas, caixas d'água, tambores,

I

latÕes,

cisteÍnas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros, pa[a
Nivel lnicial (03 a 06 anos), ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em
CTP, com miolo contendo no mÍnimo 60 (sessenta)
páganas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 3mm, corte, laminação brilho

1

de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa
o Hino de lmperatraz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
800
Pedagógicos, sendo um jogo da memória, um quebracabeça adequado a Íaixa etáíia e desenhos para coloriÍ
sobre o tema + FORMAÇÃO CONTINUADA de no minimo
20 (vinte) horas sendo '10 (dêz) horas no início do perÍodo
letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do

uso do material. Deve também apresentar

4 000

duas

ferramentas tecnológicas. para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamização na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacandose as seguintes características: disponibilizar aos usuários

o conteúdo de forma dinàmica, escalonada com acesso
prátjco e organizado, com linguagem acessÍvel a faixa
etára, proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line,
apresentar atividadês com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz, acesso à informaçÕes e notícias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaÇAo;

orientaÇôes de atividades aos professores, manter total
com tibilidade com o conteúdo dos livros; a resentar o
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avango nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e

propostas

de exercícios práticos para utilizaÇáo em

computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interação do usuário onde é possível

explorar as atividades dos livros. O softwaÍe deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de jnstalaçáo,
funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e autenticação:

Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráflca 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses.
Cartilha que melhore as formas de prevenção e combate
ao mosquito transmissor de doenças, ensinando como
combater os focos de acúmulo de água, locais propícios
para a criação do mosquito, como não acumular água em

latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas

de
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de

flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latÕes,
cisternas, sacos plásticos e Iixeiras, entÍe outros, para
Nivel lntermediário (07 a 10 anos), ISBN registrado,

contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tanta escala em Traplex IMUNE 2509. /
Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 60
(sessenta) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em ofÍ-set IMUNE 909. / Saida em CTq
apresentando lombada de 3mm, corte, laminação brilho
de um lado parê durabilidade do material, sendo dobrado

2

e refilado e grampeado, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa
o Hlno de lmperatriz e o Hino Nacionel Brasileiro + Guia
de OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor t 03 Jogos
Pedagógicos, sendo um jogo da memória, um quebracabeça adequado a faixa etária e desenhos para colorir
sobre o tema + FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo
20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início do período
letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do
uso do material. Deve também apresentar duas
Íerramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para smartphonê que
deve trazer a dinamazação na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagoglcamente elaborada, destacandose as seguintes características: disponibilizar aos usuários
o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através
de. jogos, quiz, acesso à informaÇôes e noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilização;
orientações de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao lon dos ca itulos ue teráo

Rua Rafael de Almeida, 600 - 5ão Salvador, lmperatriz/MA
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como propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoraa e
propostas de exercícios práticos para utilização em
computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interaÇáo do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá

apresentar uma área de curiosidades com anformaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o

fornecimento

do

software: manual

de

instalação,

funcionamento e utilização. Licenciamento e autenticação:

Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mÍnimos quesitos:
l\4emória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema Operativo

Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses
Cartilha que melhore as formas de prevençáo e combate

ao mosquato transmissor de doenças, ensinando como
combater os focos de acúmulo de água, locais propícios
para a criação do mosquito, como não acumular água em

latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas

de
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de

flores, garrafas, caixas d'água, tambores, latÕes,
cisternas, sacos plásticos e lixeiras, entre outros, para

Nivel Final (11 a 14 anos), ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 i tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em

CTP com mjolo contendo no mínimo 60

(sessenta)
páginas medindo 20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 3mm, corte, laminaÇão brilho

3

de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impressáo de qualidade que nâo
comprometa o verso da página, impresso na contra capa
o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de OrientaçÕes Pedagógacas para o Professor + 03 Jogos
Pedagógicos, sendo um jogo da memória, um quebracabeça adequado a íaixa etária e desenhos para colorir
sobre o tema + FoRMAÇÂO CONTINUADA de no mÍnimo
20 (vinte) horas sendo '10 (dez) horas no início do período
letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vante) dias do

uso do material. Deve também aprêsentar

800

4 000

duas

ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 'l) Um aplicatavo para smartphone que
deve trazer a dinamizaçáo na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacandose as seguintes características: disponibilizar aos usuários

o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a Íaixa
etária, proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através
de: jogos, quiz, acesso à informaçÕes e noticias;
monitoramento

de usuários e relatórios de

utrlizaÇão,

orientaÇÕes de atividades aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acêsso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades

educacionais.2

di

ital e interativo com teoria

600 São Salvador, lmperatriz/MA
65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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de exercícios práticos para utilizaçáo em

computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interação do usuário onde é possível

explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o Õonteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de instalaÇão,
funcionamento e utilização. Licenciamento e autenticaÇáol
Remoto, através da internet. O software deverá ser
exêcutado em hardware com os mínimos quesitos.
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superaor Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses.
LOTE 03 . DROGAS

Livro do ALUNO, material didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indêvido dê substâncias psicoativas, sendo
tal aÇão de inquestionável relevâncaa nos mais diversos
contextos socaais, em funçáo da complexidade da questáo
e dos preluízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para
Educaçáo lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex

a

IMUNE 2509.

/

Saída em CTP, com miolo contendo no

mínimo 100 (Õem) páginas medindo

20.5x27.5cm.
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /

SaÍda em CTP apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do material,
sendo dobrado e reÍilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamizaçáo na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacando1

se as seguintes características: disponibilizar aos usuários
o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a faixa
praticidade de
etária; proporcionando agilidade
atualizaÇão de conteúdo através de conexáo on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através
de: jogos, quiz, acesso informaçÕes noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilização;
orientaçÕes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e libeÍação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gêrenciar o avanÇo nas atividades

2 000

10 000

ê

à

e

e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilizaçáo em
computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interaÇão do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o contêúdo dos livros. Acompanham o
Íornecimento do software: manual de instalação,
funcionamento e utiliz
o. Licenciamento e autentica
educacionais. 2) Atlas digital

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
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Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Opêrativo
Wndows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com arantia de 12 meses

Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indêvido de substáncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, êm funçáo

da

complexidade da questão e dos prejuízos associados ao

abuso e à dependência dessas substâncias, para a
Educação lnfantil, ISBN Íegistrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com
maolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas mêdindo
20.5x27 .5cm, rmpresso em 4 cores, tinta escala em ofÍ-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

2

do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Conter infoÍmaÇóes didáticosmetodológicas paÍa aulas contextualizadas, com
sugestóes de encaminhamento, pesquisas. mediaÇÕes e
proletos djdáticos para instrumentalizar o trabalho do
professor. CompÕe o material também, PORTAL

2 000

10.000

2.000

10.000

EDUCACIONAL, para acesso a todos os professores, que
ofereça subsÍdios para o professor atuar em sala de aula,
informativo e atualizações do conteúdo, bem como espaço
para trocas de experiências com dêmals profêssores,
espaços para canais de atendimento como chat, telefone,

skype para possíveis dúvjdas na execução do tÍabalho e
oferecer suporte para aprimoramento do profissional.
compõe tambám, FoRMAÇÃo CoNTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no Inicio do
período letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)
dias do uso do material.
Livro da FAÀ/l LlA, material didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo
tal açáo de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funÇáo da complexldade da questão

e dos

3

prejuízos associados ao abuso e à dependêncaa
dessas substâncias, para a EducaÇão lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impÍesso em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /

Saida em CTe apresentando lombada de gmm, corte,
laminaçáo brilho de um lado para durabilidade do material,
sendo dobrado e refilado e com cola PUR, impressáo de
qualidade que não compÍometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Os temas para discussão em familia
devem respeitar todas as formações de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem para uma
facilita o de leitura e com reensáo do conteúdo

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
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Livro do ALUNO, mateÍial didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo
tal açáo de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em Íunção da complexidade da questáo
e dos pre.iuízos associados ao abuso e à depêndência
dessas substâncaas, para o Ensino Fundamental (1" ao 5"
ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tanta escala em ofÍ-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
9mm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

/

do material. sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Deve também apresentar duas
ferramentas tecnológicas, para seÍem utalizadas com a
coleção de livros: 'l) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamizaçáo na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacando-

4

se as seguintes características: disponibilizar aos usuários
o conteúdo de íorma dinâmica. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a faixa
praticidade de
etária; proporcionando agilidade
atualização de conteúdo através de conexão on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através
de: jogos, quiz, acesso informaçÕes notícias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilização,
orientaçÕes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acêsso e liberaçáo de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilazação em
computadores. Ferramenta didáticâ em formato digital
com possibilidade de interação do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçôes

e

à

2 000

10.000

2 000

10.000

e

diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de anstalação,
funcionamento e utilização. Licenciamento e autentacaÇão:
Remoto, atravês da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1OGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com arantia de 12 meses
Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por

objetivo prevenir

o uso indevido de

substâncias

psicoativas, sendo tal ação de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, em funçáo

da

complexidade da questáo e dos prejuízos associados ao
5

abuso e à dependência dessas substâncias, para o
Ensino Fundamental (1o ao 5" ano), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Traplex IMUNE 2509. /
Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27 .'cm, impresso em 4 cores, tinta
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escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte, laminaçáo brilho
de um lado parâ durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR, impressão dê qualidadê quê
não comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperaÍiz e o Hino Nacional Brasileiro.
Conter informações dadáticos-metodológicas para aulas
contextualizadas, com sugêstões de encaminhamento,

pesquisas, mediaçóes

e

projetos didáticos

paÍa

instrumentalizar o trabalho do professor. Compõe o
material também, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso
a todos os professores, que ofereça subsídios para o
professoÍ atuar em sala dê aula, informativo e
atualizaçÕes do conteúdo, bem como espaço para trocas
de experiências com demais profêssores, espaços para
canais de atendimento como chat, telefone, skype para
possíveis dúvidas na êxecuçáo do trabalho e oferecer
suporte para aprimoramento do profissional. CompÕe
também, FoRMAÇÃO CONTINUADA de no minimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início do período
letivo e '10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do
uso do material.
Livro da FAMILIA, material didático que tênha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo
tal ação de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em Íunção da complexjdade da questão
e dos prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental (1" ao 5"
ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

/

6

2.000

10 000

2 000

10.000

do material, sendo dobrado ê reÍilado ê com cola PUR,
impressão de qualidade que nâo compromela o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de Imperatriz e o
Hino Nacaonal Brasileiro. Os têmas para discussão em
família devem respeitar todas as formaçÕes de núcleos
familiares, ter respeito e empatia nâ linguagêm para uma
íacilitação de leitura e compreensão do conteúdo.
Livro do ALUNO, material didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo
tal açáo de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos socaais, em ÍunÉo da complexidade da questão
e dos prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental (6" ao 9"

ano), ISBN registÍado, contendo capa no

7

tamanho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo

contendo

no mÍnimo 100 (cem)

páginas medindo

20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta êscala em off-set

IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade

do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressáo de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasilelro. Deve também apresentar duas
Rua Rafael de AImeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: í ) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamização na aboÍdagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacandose as sêguintês características: disponibilizar aos usuários
o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessivel a faixa

etária, proporcaonando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexáo on-line,
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

dê: .iogos, quiz, acesso à informaçÕes e notícias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilização;

orientaçôes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chavês de acesso
ou QR Codes anseÍidos ao longo dos capÍtulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanÇo nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e

propostas

de exercícios práticos para

utilizaÇão em

computadores. Ferramenta didática em Íormato digatal
com possibilidadê de interaÇão do usuário onde é possÍvel

explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçóes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de instalaçáo,
funcionamento e utilização. Licenciamento e autenticaÇão:

Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado êm hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB EspaÇo em Disco 'loGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800MB ou superior,
com qarantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por

objetivo prevenir

o uso indevido de

substâncias

psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, em função

da

complexidade da questão e dos prejuízos associados ao

abuso e à dependência dessas substâncias, para o
Ensino Fundamental (60 ao 9" ano), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso

em coÍes 4x0

/

tinta escala em Triplex IMUNE 2509. /

SaÍda em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte, laminaçáo brilho

I

de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e com cola PUR. impressão de qualidade quê
não comprometa o verso da págana, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro.
Conter informaÇÕes didáticos-metodológicas para aulas
contextualizadas, com sugestÕes de encaminhamento.
pesquisas, mediações
proletos didáticos paía

2 000

10.000

e

rnsÍumentalizar o trabalho do professor. Compóe o
material também, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso
a todos os professores, que ofereça subsídios para o
professor atuar em sala de aula, informativo e
atualizaçÕes do conteúdo, bem como espaço para trocas
de experiências com demais professores, espaços para
canais de atendimento como chat, telefone, skype para
possÍvers dúvidas na execuÇão do trabalho e oferecer
Rua Rafael de Almeida, 600
CEP

'5ão Salvadot lmperatriz/MA
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suporte paÍa aprimoramento do profissional. CompÕe
tambem, FoRMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20
(vinte) horas sendo '10 (dez) hoÍas no início do periodo
letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do

I

uso do material.
Livro da FAMILIA, materaal didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indêvido de substâncias psicoativas, sendo
tal aÇáo de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos socaais, em funçáo da complexidade da questáo
e dos prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substâncias, para o Ensino Fundamental (60 ao 9o
ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. SaÍda em CTP, com miolo
contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para durabilidade

/

2.000

10.000

do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que náo comprometa o verso da
págana, impresso na contra capa o Hino de lmperatraz e o
Hino Nacional Brasileiro. Os temas para discussáo em
família devem respeitar todas as formaçÕes de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem para uma
Íacilitaeão de leitura e compreensão do conteúdo.
LOTE

04. EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

Cartilha que contemple como principio básico, disciplinar

o cidadão para o uso compartilhado das vias terrestres,
como ruas, rodovias, estradas, etc., a conduÇão
responsável de veículo automotor, cabendo ao cidadâo e
especialmente ao condutor, conhecer as leis, visando a
segurança própria, de seus familiares e outros usuários do
sistema, para Nível lnicial (03 a 06 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho ?7.5x43.3cm, sendo impresso

em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. /
Saída em CTP, com miolo contendo no mÍnimo 60

1

(sessenta) páginas medindo 20.5x27 .5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de 3mm, corte, laminaÇáo brilho
de um lado para duÍabilidade do material, sendo dobÍado
e refilado e grampeado, impresseo de qualidade que náo
comprometa o verso da página, impresso na contra capa 800
o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
Pedagógicos, um Jogo da memória com 32 peças, um
quebra-cabeÇa
e um encarte para montagem r
FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte)
horas sendo '10 (dez) horas no inicio do perÍodo letivo e
'10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) daas do uso do

4.00 0

com

material. Deve também apresentar duas ferramentas
a coleção de

tecnológicas, para serem utilizadas com

livros: 1) Um aplicativo para smartphone que deve trazer a

dinamização na abordagem dos conceitos com estrutuÍa
pedagogicamente elaborada, destacando-se as seguintes
características: djsponibilizar aos usuários o conteúdo de

forma dinâmica, êscalonada com acesso prático e
o anizado, com lin ua em acessível a Íaixa êtária,
Rua Rafael de
CEP

Almeida,600

São Salvador, lmperatriz/MA
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proporcionando agilidadê e pratacidade de atualizaçáo de
conteúdo através de conexão on-line; apresentar
atividades com o conteúdo dos livros através de: jogos,
quiz, acesso à informaçóes ê notícias; monitoramento dê
usuários e relatórios de utilazação; orientaÇÕes de
atividades aos professores, manter total compatibilidade
com o conteÚdo dos livros, apresentar o acesso e
liberaÇão de usuário através chaves de acesso ou QR
Codes inserados ao longo dos capítulos que terão como
propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercÍcios práticos para utilizaçáo em
computadores. Ferramenta didática em formato digital
com possibilidade de interaÇão do usuário onde é possível

explorar as atividades dos livros. O software deverá
âpresentar uma área de curiosidades com informações
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software. manual de lnstalaÇão,
funcionamento e utllização. Licenciamento e autenticação:
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa GráÍica 800M8 ou superior,
com arantia de 12 meses

Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar
o cidadáo para o uso compartilhado das vias terrestres,

como Tuas, rodovias, estradas, etc.,

a

conduÇão

responsável de veículo automotor, cabendo ao cidadão e
especialmente ao condutor, conhecer as leis, visando a
segurança própna, de seus familiares e outros usuários do
sistema, para Nível lntermediário (07 a 10 anos), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / SaÍda em CTP, com miolo contendo no
minimo 60 (sessenta) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
SaÍda em CTP apresentando lombada de 3mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do material,

2

sendo dobrado e refilado e grampeado, impressáo de
qualidade que não comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro + Guia de Orientações Pedagógicas
para o Professor t 03 Jogos Pedagógicos, um jogo da
memória com 32 peças, um quebra-cabeça com e um
encarte para montagem + FoRMAÇÂO CONTINUADA de
no mÍnimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início
do período Ietivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)
daas do uso do matenal. Deve também aprêsêntar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleÇão de livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamização na abordagem dos conceitos
com estÍutura pedagogicamente elaborada, destacandose as seguintes característicasi disponibilizar aos usuáÍios
o conteúdo de forma dinâmica. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaÇão de conteúdo através de conexão on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através
de

OS,

utz

acesso

à

informa
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monitoramento de usuários e relatórios de utilização:
orientaçóes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e

propostas de exercícios práticos para utilizaÇão em
computadores. Fêrramenta didática em formato digital
com possibalidade de interação do usuário onde é possivel
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaÇões
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de instalaçáo,
funcionamento e utilização Licenciamento e autenticação:
Rêmoto. através da internet. O software deverá ser
executado êm hardware com os minimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Dasco 1oGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com garantia de í2 meses.
Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar
o cidadão para o uso compartilhado das vias terrestres,

como ruas, rodovias, êstradas, etc.,

a

conduçáo

responsável de veículo automoto( cabendo ao cidadão e
especialmente ao condutor, conhecer as leis, visando a
segurança própria, de seus familiares e outros usuários do
sistema, para Nívêl Final (11 a 14 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27 .5x43.3cÍn, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta êscala em Triplex IMUNE 2509. /

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 60

(sessenta) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em ofÍ-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de 3mm, corte, laminação brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa
o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de Orientações Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
3

Pedagógicos, um Jogo da memória com 32 peças, um
e um encarte para montagem +
FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte)
horas sendo 10 (dez) horas no início do periodo letivo e
10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do

quebra-cabeÇa

com

800

4 000

material. Deve também apresentar duas ferramentas
tecnológicas, para serem utilizadas com a coleção de
livros: 1) Um aplicativo para smartphone que deve trazer a

dinamização na abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as seguintes
características: disponibilizar aos usuários o conteúdo de

íorma dinâmica, escalonada com acesso prátaco e
organizado, com linguagem acessível a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de atualização de
conteúdo através de conexáo on-line, apresentar
atividades com o conteúdo dos livros através de: jogos,
quiz, acesso à informaÇoes e noticias; monitoramênto de
usuários e relatórios de utilização; orientaçÕes de
atavidades aos profêssores, manter total compatibilidade
com o conteúdo dos livros; apresentar o acesso e
libera o de usuário através chaves de acesso ou QR
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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Codes inseridos ao longo dos capÍtulos que teráo como

propósito de auto gerenciar

educacionais. 2) Atlas digital

propostas

o

avanço nas atividades

e interativo com teoria e

de exercícios práticos para utilizaçáo em

computadores. Ferramenta didática em formato digatal
com possibilidade de interação do usuário onde é possível

explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informações
diversas sobre o contêúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software; manual de instalaçáo,
funcionamento e utilização Licenciamento e autenticaÇão:
Remoto, através da internet. O softlvare deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses.
LOTE

05 - EDUCAçÃO NO TRÂNSITO, TEORIA E PRÁTICA

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

LivÍo TEÓRICO (Aluno)

obrigatória

e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
o aperfeiçoamento, controle

um conjunto de

1

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para pÍomoveÍ o condicionamento físico de
crianças, iovens e adultos através da prática de difêrentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental
1o

ano, ISBN registrado, contêndo capa no

-

tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTe com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado ê com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro TEÓRICO (Aluno)
obrigatória
currículo escolar
visa
o aperfeiçoamento, controlê e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto
atividades físicas planejadas e
estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianÇas, Jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 2o
ano, ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

800

4.000

800

4 000

800

4.00 0

/

do

-

que

de

2

/

IMUNE 909.

/ Saída em CTe apresentando lombada

do

3

-

de

Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

de

gmm, corte, laminaçâo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e rêfilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro TEÓRICO (Aluno)
obrigatória
curriculo escolar
visa
o aperfeiçoamento, controle e manutençáo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto
atividades físicas planejadas e
esÍuturadas para promover o condicionamento físico de
crianças, Jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 3o
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tamanho

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala

27 .5x43.3cm,

em Triplex IMUNE 2509. i Saída em CTP com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores. tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTq apresentando lombada de

gmm, corte, laminação bíilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR

- que contemple a dasciplina
do curriculo escolar que visa

Livro TEORICO (Aluno)

obrigatóÍia

e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
o apêrfeiçoamento, controle

um conjunto de

4l

atavidades físicas plane.iadas e

estruturadas para promover o condicionamento fÍsico dê
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidadês êsportivas, para o Ensino Fundamental - 4o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em coÍes 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

4 000

800

/

I

IMUNE 909.

/ Saida em CTP apresentando lombada

de

gmm, corte, lamanação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR
que contemple a disciplina
Livro TEÓRICO (Aluno)
visa
escolar
currículo
obÍigatóÍia
o apeíêiÇoamento, controle e manutençáo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

do

um conjunto de

5

-

que

I

ativrdades fÍsicas planejadas e

estruturadas para promover o condicionamento físaco de
crianÇas, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 5o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
/
em
cores
4x0
tinta
escala
.5x43.3cm,
impresso
27
sendo
em Triplex IMUNE 2509. Saida em CTP, com miolo
contendo no mÍnimo '100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
que contemplê a disciplina
Livro TE RICO (Aluno)
visa
currÍculo escolar
obrigatória
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

800

4 000

800

4 000

800

4 000

/

do

um conjunto de

6

-

que

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos através da pÍática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 6o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex llvlUNE 2509. Saída em CTq com miolo
contendo no mínlmo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabalidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR
que contemple a disciplina
Livro TE RICO (Aluno)
visa
obrigatória
curriculo escolar
oa erfe i amento, contÍole e manuten ão da saúde do

i

7

do

-
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corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos atrâvés da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 7o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
27 .5x43.3cm,

no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçâo bíilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR
que contemple a disciplina
Livro TEÓRICO (Aluno)
visa
obrigatória
currículo escolar
o aperfeiÇoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
contendo

do

um

I

conjunto

de

-

que

atividades Íísicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 8o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo '100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, trnta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇâo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro TEÓRICO (Aluno)
visa
obrigatória
currículo escolar
o aperfeiçoamento, côntrole e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

800

4 000

800

4.00 0

800

4.00 0

/

do

um conjunto de

9

-

que

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condjcionamento fisico de
crianÇas, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidadês esportivas, para o Ensino Fundamental - 9o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27.5x43 3crr,, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saida em CTP, com miolo
contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro P TICO (Aluno)
visa
currículo escolar
obrigatória
o aperÍeiçoamento, controle e manutenção da saÚde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
atividades físicas planejadas e
um conjunto
estrutuÍadas para promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
1o
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental
ano, ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. SaÍda em CTP, com miolo
contendo no mÍnimo '100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .5crn, impÍesso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 90 / SaÍda em CTP a resentando lombada de

/

do

-

que

de

10

-

/
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gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
currículo escolar que visa

Livro PRATICO (Aluno)

obrigatória do

e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
o aperfeaçoamento, controle

um

11

con.iunto

de

atividades físicas planejadas

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27 .5x43.3cm, sendo ampresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplêx IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
Livro P TICO (Aluno) - que contemple a disciplina
obrigatória
currículo escolar
visa
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um

conjunto

de

800

4.000

800

4 000

800

4 000

800

4 000

que

do

12

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianças, .jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 20

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianÇas, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 3o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
Livro PR TICO (Aluno) - que contemple a disciplina
obrigatória
visa
currículo escolar
o aperfeiçoamento, controle e manutenÇão da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

/

que

do

um

13

con.iunto

de

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento fÍsico de
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 4o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Trjplex IMUNE 2509. Saida em CTP, com miolo
contendo no mínimo '100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTe apresentando lombada de
gmm, corte, laminação bÍilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobrado ê refilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro P TICO (Aluno)
obrigatória
visa
currículo escolar
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

/

do

14

-

que

um conjunto de

atividades fÍsicas planejadas e
estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianÇas, jovens e adultos através da prática de diferentes

modalidades

ortivas

râ o Ensino Fundamental

Rua Rafael de Almeida, 600 - Sâo Salvador, lmperatriz/MA
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U6
1^E1

t

tamanho

27.5x43.3cm, sendo impíesso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda em CTP, com miolo

contendo

no mínimo 100 (cem)

páginas medindo

20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

/ Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇão brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro PRÁTICO (Aluno)
visa
obrigatória
curriculo escolar
o aperfeiçoamento, controle e manutênção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto
atividades físicas plane.iadas e
estruturadas para promover o condicionamento Íísico de
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 60
ano, ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTq com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-sel
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇão brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro PRÁTICO (Aluno)
obrigatória
visa
currículo escolar
o aperÍeiÇoamento, controle e manutençáo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
IMUNE 909.

-

do

que

de

15

800

4.000

800

4 000

800

4.000

800

4.000

/

-

do

um

16

conjunto

de

que

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 7o

ano. ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saida em CTP, com miolo
contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 .5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para duÍabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR.

/

- que contemple a dascaplina
do currÍculo escolar que visa

Livro PRATICO (Aluno)

obrigatória

o aperÍeiçoamento, controle

e

manutenÇáo da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

17

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianÇas, .iovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 8o

ano, ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
?0.5x27.5cm, impresso em 4 cores, linta escala em ofÍ-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola PUR.
que contemple a disciplina
Livro PRATICO (Aluno)
visa
obrigatória
currículo escolar
o aperfeiçoamento, controle e manutenÇão da saúde do

/
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do
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corpo e da mente do seí humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promoveÍ o condicionamento físico de
crjanças, jovens e adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental - 9o

ano. ISBN registrado, contendo capa no

tamanho
27 5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

llvlUNE 909.

/

Saída em CTP apresentando lombada de

gmm, corte, laminaçáo bÍilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
que contemplê a
Roteiro Didátaco do PROFESSOR
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o aperfeaçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

-

um

19

conjunto

de

atividades físicas planeJadas

e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos akavés da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental
Anos lniciais (1" ao 5" ano), ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em

-

800

4 000

800

4.000

CTP com miolo contendo no mínimo 300

(trezentas)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminação briiho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado
ê rêfilado e com cola PUR.
Roteiro Didático do PROFESSOR - que contemple a
disciplina obragatóraa do currículo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle e manutenÇáo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

20

atividades físicas planejadas e

êstruturadas pera promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino Fundamental
Anos Finais (6" ao 9' ano), ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em

-

CTP, com miolo contendo no minimo 300 (trezentas)
páginas medindo 20.5x27 .5cm, impresso em 4 coÍes, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / SaÍda em CTq
apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho
de um lado para durabalidade do material, sendo dobrado
e reÍllado e com cola PUR.

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições
ofertadas na proposta
N"

ORD

DESCRTçAO

QTD

PRE.çO
UNITARIO

FORNEC EDOR

LOTE 01 - BULLYING
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lLivro do ALUNO, material didático que trate do pÍocesso de
lrntimrdaÇão sistemática. quando há violéncia fisica ou
lpsicológica em atos de humrlhação ou discrimrnaçào.
lconsidêrando tambêm a prevenção aos ataques físicos.
insultos. ameaças. comentános e apelidos pejorativos. entre
outros. para Educação lnfantil. ISBN regisÍado. contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP
]com miolo contendo no minrmo 100 (cem) páginas medtndo
izO.sxzl Scm. impresso em 4 cores. tinta escala em off-set
I|MUNE 90g. / Saida em CTP apresentando lombada de
gmm. corte. lamrnaçâo bnlho de um lado para durabilidade
tdo matenal. sendo dobrado e refilado e com cola PUR.
qualidade que nâo comprometa o verso da
, impressão de
páqrna, rmpresso na contra capa o Hino dê lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro Deve tambêm apresentar duas
]ferramentas tecnológicas. para serem utilizadas com a
livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
I coleÇâo de
deve
trazer
a
dinamizaçáo na abordagem dos conceitos com
I
lestrutura pedaqoqicamente elaborada. destacando-se as
lseguintes características: disponibilizar aos usuários o l
prático j
I conteúdo de forma dinámica. escalonada com acesso
le organizado, com linguagem acessÍvel a faixa etária:
lproporcionando agilidade e prahcidade de atualizaçáo de. 2.000
conteúdo através de conexão on-line: apresentar ativrdades i
com o conteúdo dos livros atÍavês de: logos, quiz. acesso à l
informaçÕes e notícias: monitoramento de usuários e
relatónos de uilizaçâo. orientaçoes de atrvrdades aos
pÍofessores. manter total compatibilidade com o conteúdo
dos livros: apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes insendos ao lonqo
dos capítulos que teÍão como propósito de auto gerenciaio
avanÇo nas ativrdades educacionars 2) Atlas digttal e
interativo com teoria e propostas de exercícios práticos para
utilizaçáo em computadores Ferramenta drdática em formato
rdrgital com possibrldade de interaÇáo do usuârio onde é
possÍvel explorar as ahvidades dos livros. O software deverâ
]
]apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
]drversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
,

1

I

]

1

do

software manual

de

instalação.
lÍornecrmento
e
autenticação.
e
utilizaÇão
Licenciamento
lÍuncionamento
software deverá ser
I Remoto. através da internet.
quesitos: Ivlemóna
I executado em hardware com os mínrmos
2GB Espaço em Drsco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou supenor Placa Grâfica 8O0MB ou superior, com garantia

I

O

de 12

meses.

do PROFESSOR, material didático que trate do
processo de intimidaçáo sistemática, quando há violência
fÍsica ou psicológica em atos de humilhaÇão ou
discÍiminação, considerando também a prevençâo aos
ataques físicos, insultos, ameaÇas, comentários e apelidos
pejorativos, entre outÍos, para Educação lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTP, com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores.
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
brilho de
a resentando lombada de 9mm, corte, lamina

r

;

I
I

i
i
I

i

Lavro

2
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um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que náo
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de Imperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informaçÕes didáticos-metodológicas para aulas
contextualizadas,

com sugestÕes de encaminhamento,
e pÍojetos didáticos para

pesquisas, mediaçôes

instrumentalazar o trabalho do professor. Compõe o material
tambem, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso a todos os
professores, que ofereça subsídios para o professor atuar em
sala de aula, informativo e atualizaçÕes do conteúdo, bem
como espaço para trocas de experiências com demais
professores, espaços para canais de atendimento como chat,
telefone, skype para possiveis dúvidas na execuçáo do
trabalho e oferecer suporte para apramoramênto do
proÍissional. CompÕe tambêm. FORMAÇÃO CONTINUADA
de no mÍnimo 20 (vinte) horas sendo'10 (dez) horas no início
do período letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)
dias do uso do material.
Livro da FAMILIA, material didático que trate do processo de

há violência Íísica ou
psicológica em atos de humilhação ou discriminação,
considerando também a prevenção aos ataques físicos,
ansultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre
outros, para Educaçáo lnfantil, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
2.000
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇâo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refllado e com cola PUR,
imprêssão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Os temas para discussáo em
família devem respeitar todas as formaçÕes de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem para uma
intimidaÇão sistemática, quando

3

facilitaÇão de leitura e compreensão do conteúdo.

4

Livro do ALUNO, material didático que trate do processo de
intimidaÇão sistemática, quando há violência fÍsica ou
psacológica em atos de humilhação ou discriminação,
considerando também a prevenção aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre
outros, para Ensino FundamentalAnos lncaais (ío ao 50 ano),
ISBN rêgistrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3crn,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo contendo no
minamo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso 2 000
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminaçâo brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmpeÍatriz e o Hlno Nacional Brasileiro. Deve
também apresentaÍ duas ferramentas tecnológicas, para
serem utilizadas com a coleção de livros: 1) Um aplicativo
para smartphone que deve trazet a dinamizaÇâo na
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abordagem dos conceitos com estrutura pedagogicamente
elaborada, destacando-sê as seguintês caracteÍisticas:
disponibilizar aos usuários o conteúdo de Íorma dinàmica,
escalonada com acesso prático e organizado, com
linguagem acessível a Íaixa etária; pÍoporcionando agilidade
e praticidade de atualizaçáo de conteúdo através de conexão

on-line; apresentar atividades com o contêúdo dos livros
através de: jogos, quiz, acesso à informaçÕes e notícias;
monitoramento de usuários e rêlatórios de utilizaÇão;
orientaçÕes de atividades aos professores, manter total
compatabiladade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberaçáo de usuárao através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão como
propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilização em
computadores. Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interaÇáo do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaÇões
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o

fornecimento
funcionamento

do software: manual de instalaçáo,
e utilizaçâo. Licenciamento e autenticaÇão:

Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos quesitos: Memória
2GB Espaço êm Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior, com garantia
de 12 meses.

5

Livro do PROFESSOR, material didático que trate do
processo de intimidação sistemática, quando há violência
Íísica ou psicológica em atos de humilhaÇão ou
discriminaçáo, considerando também a prevençâo aos
ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, para Ensino Fundamental Anos
lnciais (1o ao 50 ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso em corês 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresêntando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola PUR,
impressáo de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Conter informações didáticos-

2.000

R$ 59,98

metodológacas para aulas contextualizadas, com sugestões
projetos
encaminhamento, pesquisas, mediaÇÕes
didáticos para instrumentalizaÍ
trabalho do professor.
CompÕe o material também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso a todos os professores, que ofereça subsídios para o

de

o

e

professor atuar em sala de aula, informativo e atualizaÇÕes
do conteúdo, bem como espaÇo para trocas de experiências

com demais professores, espaços para canais

de

atendimento como chat, telefone, skype para possíveis
dúvidas na execução do trabalho e oferecer suporte para

aprimoramento

do

proÍissional. Compõe

também,

FORMAÇAO CONTINUADA de no mÍnimo 20 (vinte) horas
sendo 10 dez horas no início do
rÍodo letivo e 10 dez
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
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horas após '120 (cento e vinteldias do uso do material.
Livro da FAMíLIA, mateÍial didático que trate do processo de

há violência física ou
psicológica em atos de humilhação ou discriminaçáo,
considerando também a prevenção aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentáraos e apelidos pejorativos, entre
outros, para Ensino FundamentalAnos lnciais (1o ao 5o ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 i tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso
em 4 cores, tinta êscala êm oíf-set IMUNE 909. / Saída em
CTe apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o vêrso da página, impÍesso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os temas
para discussáo em família devem respeitaí todas as
formações de núcleos familiares, ter respeito e empatia na
linguagem para uma facilitaÇâo de leitura e compreensão do
intimidaÇão sistemática, quando

6

2.000

conteúdo.

Livro do ALUNO, material didático que tÍate do processo de

intimidação sistemática, quando há violência Íísica ou
psicológica em atos dê humilhação ou discriminaçáo,
considerando tambêm a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaÇas, comentários e apelidos pejorativos, entre
outros, para Ensino Fundamental Anos Finais (6" ao 9" ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo'100 (cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saida em

I

CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressáo de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o

7

Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas tecnológicas, para
serem utrlrzadas com a coleÇão de livros: 1) Um aplicativo
para smartphone que deve tazet a dinamizaÇáo na
abordagem dos conceitos com estrutura pedagogicamente
elaborada, destacando-se as seguintes características:
drsponrbilizar aos usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prâtico e organrzado. com

2.00 0

linguagem acessível a faixa etária; proporcionando agilidade
e praticidade de atualizaÇão de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo dos livros
atÍavés de: jogos, quiz, acesso à informaçôes e notícias;
monitoramento de usuários
relatórios de utilização;
oriêntaÇÕes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros, apresentar o

e

acesso e liberação de usuárao através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capÍtulos que têrão como

propósito de auto gerenciar o avanÇo nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilizaÇão em
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mailr cplimperatriz@hotmail.com
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computadores. Ferramenta didática em formato digital com

possibilidadê dê interação do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçõês
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o

I

fornecimento
funcionamento

I

do software: manual de instalação,
e utilização. Licenciamento ê autenticaÇão:

Remoto. através

da

inteÍnet.

O

software deverá ser

executado em hardware com os mínimos quesitos: Memória
2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior, com garantia
de 12 meses.

Livro do PROFESSOR, materlal didático que trate do
processo de intimidação sistemática, quando há violência
fÍsica ou psicológica em atos de humilhação ou
discriminaçáo, considerando também a prevençâo aos

ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, paÍa Ensino Fundamental Anos
Finais (6" ao 9o ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda em CTP, com miolo

contendo

no

mÍnimo 100 (cem) páginas

medindo

20.5x27.Scm, impresso em 4 cores, tlnta escala em off-set
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidadê

I

do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página. impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Conter infoÍmaÇôes didáticos-

2.000

R$ 59,98

2 000

R$ 59,98

metodológicas para aulas contextualizadas, com sugestÕes

encaminhamento, pesquisas, mediações e proletos
didáticos para instrumentalizar o trabalho do professor.

de

CompÕe o material também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso a todos os pÍofessores, que ofereÇa subsídios para o

professor atuar em sala de aula, informativo e atualizaçÕes
do conteúdo, bem como espaço para trocas de experiências

com demais professores, espaÇos para canais

de

atendimento como chat, telefone, skype para possíveis
dúvidas na execuÇáo do trabalho e oferecer suporte para

aprimoramento

do

profissional. Compõe

também,

FORMAÇAO CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) hoÍas
sendo 10 (dez) horas no início do período letivo e 10 (dez)
horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do material.
Livro da FAM LlA, material didático que trate do processo de

há violência fisica ou
psicológica em atos de humilhação ou discrimlnaÇáo,
considerando também a prevenção aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre
outros, paÍa Ensino Fundamental Anos Finais (6" ao 9" ano).
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo lmpresso em cores 4x0 / tintâ escala em Trjplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas mêdindo 20.5x27.5cm, impresso
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminaçáo bÍilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, im ressão de uaIdade ue nao
intimidaÇão sistemática, quando

I
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comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional BrasilêiÍo. Os temas

para discussão em famÍlia devem respeitar todas

as

formaçôes de núcleos familaares, ter respeito e empatia na
linguagem para uma facilitação de leitura e compreensão do
conteÚdo.

LOTE 02 - COMBATE E PREVENÇÃO AEDES EGYPTI

Cartilha que melhore as formas de prevenção e combate ao
mosquito transmissoÍ de doenças, ensinando como combater
os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação

do

mosquato,

como não acumular água em

latas,

embalagens, copos plásticos, tampinhas de rêfrigerantes,
pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d'água, tambores, latÕes, cisternas, sacos plásticos e
lixeiras, entre outros, para Nível lnicial (03 a 06 anos), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 60
(sessenta) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set lIilUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 3mm, corte, laminaçáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

I

refilado

e

grampeado, impressão de qualidade que náo

comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro Guia de

i

Orientações Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
Pedagógicos, sendo um jogo da memóÍia, um quebra-cabeÇa

adequado a faixa etária e desenhos para colorir sobre o tema
+ FORMAÇÃO CONTINUADA de no minimo 20 (vinte) horas

sendo 10 (dez) horas no inicao do perÍodo letjvo e 10 (dez)
horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do material. Deve
1

também apresentar duas ferramentas tecnológicas, para
serem utilizadas com a coleÇáo de livros: 'l ) Um aplicativo
para smartphonê que deve tazet a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura pedagogicamente
elaborada, destacando-se as seguintes características.
disponjbilizar aos usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado, com

800

linguagem acessível a farxa etária; proporcionando agilidade
e pÍaticidade de atualização de conteúdo através de conexáo
on-line, apresentar atividades com o contêúdo dos livros
através de: jogos, qulz, acesso à informaÇões e notícias;

monitoramento

de

usuários

e

relatórios

de

utilizaÇão,

de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
orientaÇÕes

acesso e liberação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que teÍáo como

propósito de auto gerenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilização em
computadores. Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de ,nteraçáo do usuário onde é possÍvel
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos l,vros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de anstal
o
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e utilização. Licenciamento e autenticaÇáo:
Remoto. através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos: Memória
2GB Espaço êm Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior, com garantia
funcionamento

de 12 meses
Cartilha que melhore as formas de prevençáo e combate ao
mosquito transmissor de doenÇas, ensinando como combater
os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação

do

mosquito, como náo acumular água

em

latas,

embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes,
pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d'água, tambores, latÕês, cisternas, sacos plásticos e
lixeiras, entre outros, para NÍvel lntermediário (07 a 10 anos),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP com miolo conlendo no
mínimo 60 (sessenta) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. i
Saída em CTP, aprêsentando lombada de 3mm, corte,
laminagão brilho de um lado para durabilidade do material,
sendo dobrado e refilado e grampeado, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da página, impresso

na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional
BÍasileiro + Guia de OrientaçÕes Pedagógicas para o
Professor + 03 Jogos Pedagógicos, sendo um .iogo da
memória, um quebra-cabeça adequado a faixa etária e
desenhos para colorrr sobre o tema + FORMAÇÃO
CONTINUADA de no minimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez)

t'

horas no início do periodo letivo e 10 (dez) horas após 120
(cento e vinte) dias do uso do material. Deve também
apresentar duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização na abordagem
dos conceitos com estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes característicasi disponibilizar

800

aos usuários o conteúdo de forma dinâmlca, escalonada com

acesso prático

e

organizado, com linguagem acessÍvel a

Íaixa etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexâo on-line,
apresentar atavidades com o conteúdo dos livros aÍavés de:
jogos, quiz, acesso à informaÇÕes ê notícias; monitoramento
de usuários relatórios de utilizaÇão; orientaÇões de
atividades aos professores, manter total compatibilidade com
o conteúdo dos livros; apresentar o acesso e liberaçáo de
usuário através chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao

e

I

longo dos capítulos que teráo como propósito de auto
gerenciar o avanço nas atividadês educacionais. 2) Atlas
digital e interativo com teoria e propostas de exercícios
prátlôos para utilizaçâo em computadores. Ferramenta
didática em formato digital com possibilidade de interaÇâo do
usuário onde é possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentaÍ uma área de curiosidades com
informaçÕes diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalação, funcionamento e utilização. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O software deverá
ser executado em hardware com os mínimos quesitos:
l\4ernória 2GB Es
em Disco 10GB Sistema O rativo
Rua RaÍael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
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Windows 7 ou superior Placa GráÍica 800M8 ou superior,
com garantia de 12 meses.
Cartilha que melhore as formas de prevenção e combate ao
mosquito transmissor de doenças, ensinando como combater
os focos de acúmulo de água, locais propícios paÍa a cÍiaçáo

do

mosquito, como não acumular água

em

latas,

embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes,
pneus velhos, vasinhos de plantas,.iarros de flores, garrafas,
caixas d'água, tambores, latÕes, cisternas, sacos plásticos e
lixeiras, entre outros, para Nível Final (1'l a 14 anos), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo

impresso em cores 4x0 / tjnta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 60
(sessênta) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 3mm, corte, laminaÇâo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
reÍilado e grampeado, impressáo de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia de
OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
Pedagógicos, sendo um jogo da memória, um quebra-cabeça
adequado a faixa etária e desenhos para colorir sobre o tema
+ FORMAÇÂO CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no inicio do perÍodo letivo e 10 (dez)
horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do material. Dêve
também apresentar duas ferramenlas tecnológicas, para
serem utilizadas com a coleção de livros: 1) Um aplicativo

para smartphone que deve lÍazet

3

a

dinamização na

abordagem dos conceitos com estrutura pedagogicamente

elaborada, destacando-se as seguintes características:
disponibilizar aos usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado, com

800

linguagem acessivel a faixa etáraa; proporcionando agilidade
e praticidade de atualizaÇão dê conteúdo através de conexáo
on-line; apresentar atividades com o conteúdo dos livros
através de: jogos, quiz, acesso à informaÇões e noticias;
monitoramento de usuários
relatórios de utilizaçáo;
oraentaçôes de atividades aos proÍessores, manter total

e

compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que teráo como

propósito de auto gêrenciar o avanço nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercÍcios práticos para utilizaçâo em
computadores. Ferramenta didática em formato dlgital com
possibilidade de interação do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de instalaÇão,
funcionamento e utilização. Licenciamento e autenticação:
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos quesitos: Memória
2GB Espaço em Disco 1OGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior, com garantia
de 12 meses.
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1

Livro do ALUNO, mateÍial didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo tal
açáo de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funçáo da complexidade da questão e
dos prejuízos associados ao abuso e à dependência dessas
substâncias, para a Educaçáo lnfantil, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em
off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada
de gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacaonal Brasileiro. Deve também
apresentar duas ferÍamentas tecnolÓgjcas, para serem
utilizadas com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazet a dinamizaÇão na abordagem
dos conceitos com estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes caracteríslicas: disponibilizar
aos usuários o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com
acesso prático e organizado. com linguagem acessível a
faixa etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conêxáo on-line,
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através de:
jogos, quiz, acesso à informaÇões e notÍcias; monitoramento
de usuários e relatórios de utilizaçáo; orientaçÕes de
atividades aos professores, manter total compatibilidade com
o conteúdo dos livros, apresentar o acesso e liberaÇão de
usuário através chaves de acesso ou QR Codes inseridos ao
longo dos capÍtulos que teráo como propósato de auto
gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2) Atlas
digital e interativo com teoria ê propostas de exercícios
práticos para utilizaçáo em computadores. Ferramenta
didática em formato digital com possibilidade de interação do
usuário onde é possível explorar as atividades dos livíos. O
software deverá apresentar uma área de curaosidades com
linformaçÕes diversas sobre o conteúdo dos livros
Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalaÇão, funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e

2.000

R$ ô 1,80

autênticaÇáo: Remoto, através da internet. O software deverá
ser executado em hardware com os mínimos quesitos:
Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo

Windows

7 ou superior

Placa Gráfica 800M8 ou superiot

com garantia de 12 meses

Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas,

sendo tal aÇáo de inquestionável relevância nos mais
diversos contextos sociais, em Íunção da complexidade da
2

questão

e dos prejuízos associados ao abuso e

à

2.000

dependência dessas substâncias, para a EducaÇão lnfantil,
ISBN registÍado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala êm Triplex
IMUNE 25
/ SaÍda em CTP, com miolo contendo no
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mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em

CTq apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter

informaçÕes didáticos-metodológicas paÍa aulas
contexlualizadas, com sugestÔes de encaminhamento,
pêsquisas, mediaçÕes e projetos didáticos para

instrumentalizar o trabalho do professor. Compõe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso a todos os
professores, que ofereÇa subsídios para o professor atuar em

sala de aula, inÍormativo e atualizaÇÕes do conteúdo, bem
como espaÇo para trocas de experiências com demais
professores, espaços para canais de atendimento como chat,

3

telêfone, skype para possíveis dúvidas na execuçáo do
trabalho e oferecer suporte para aprimoramento do
profissional. compÕe tambem, FoRMAÇÃO CONTINUADA
de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início
do periodo letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)
dias do uso do material.
lrvió aá rntrilÍltn, material dadático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo tal
ação de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em função da complexidade da questão ê
dos prejuízos associados ao abuso e à dependência dessas
substâncias, para a Educação lnÍantil, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27 5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em
off-sêt IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada
de gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sêndo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressáo de qualidade que não comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os temas para

2.000

discussão em famÍlia devem respeitar todas as formaçÕes de
núcleos familaares, ter respeito e empatia na linguagem para
uma facilitaÇáo de leitura e compreensáo do conte údo
Livro do ALUNO, material didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substàncias psicoativas, sendo tal
ação de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funÇão da complexidade da questão e
dos prejuízos associados ao abuso e à dependência dessas
substâncias, para o Ensano Fundamental (1" ao 5" ano),

4

ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso
êm 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o

2.000

Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas tecnológiôas, para
serem utilizadas com a coleção de livros: 1) Um apliceliv!
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para smartphone que deve tÍazer

a

P

Y

dinamização na

abordagem dos conceitos com estrutura pedagogicamente

elaborada, dêstacando-se as seguantes caractêrísticas:
disponibilizar aos usuários o conteúdo de Íorma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado, com
linguagem acessível a faixa etária; proporcionando agilidade

I

e praticidade de atualização de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo dos livÍos
através de: jogos, quiz, acesso à informaÇÕes e notícias;
relatórios de utilização;
monitoramento de usuários
orientaçÕes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o

e

acesso e liberação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capitulos que terâo como

propósito de auto gerenciar o avanÇo nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilização em
computadores. Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
daversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o

fornecimento
funcionamento

do software: manual de instalaçáo,
e utilizaçâo Licenciamento e autênticação:

Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos: Memória
2GB EspaÇo em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 800M8 ou superior, com garantia
de 12 meses.
Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas,

5

sendo tal ação de inquestionável relevância nos mais
diversos contextos sociais, em funçáo da complexidade da
questão e dos prejuízos associados ao abuso e à
dependência dessas substâncias, para o Ensino
Fundamental (1' ao 5" ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com
miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. i Saída em CTP, apresêntando lombada de
gmm. corte, laminaçáo bralho dê um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refllado e com cola PUR,
impressáo de quaiidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasilearo Conter informaÇÕes didáticos-

2.000

R$ 61,80

metodológicas para aulas contextualizadas, com sugestÕes

encaminhamento, pesquisas, mediaçÕes e projetos
didáticos para instrumentalizar o trabalho do professor.
CompÕe o material também, PORTAL EDUCACIONAL, para

de

I

acesso a todos os professores. que ofereça subsídios para o
professor atuar em sala de aula, informativo e atualizaçÕes
do conteúdo, bem como espaço para trocas de experiências

com demais professores, espaÇos para canais

de

atendimento como chat, teleÍone, skype paía possíveis
dúvidas na execuÇão do trabalho e oferecer suporte para

aprimoramento

do

profissional. CompÕe

também,

FORMAÇAO CONTINUADA de no mÍnimo 20 (vinte) horas
lsendo 10 (dez) horas no anício do eríodo letivo e 10 dez
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
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i horas após'120 (cênto e vinte) dias do uso do material

Livro da FAM LlA, material didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas. sendo tal

a9ão

de

inquestionável relevância

nos mais

diversos

contextos sociais, em Íunção da complexidade da questáo e
dos preluizos associados ao abuso e à dependência dessas
substâncias, para o Ensano Fundamental ('lo ao 5o ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTe com miolo contendo no
6

mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho
de um lado para durabiladade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional BrasilêiÍo. Os temas
para discussáo em famÍlia devem respeitar todas as
formaçÕes de núcleos familiares, ter respeito e empatia na
linguagem para uma facilitação de leitura e compreensão do

2.00 0

I

conteúdo.

7

Livro do ALUNO, material didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo tal
aÇâo de inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em função da complexidade da questão e
dos prejuízos associados ao abuso e à dependência dessas
substâncias, para o Ensino Fundamental (6" ao 9" ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo contendo no
minimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 90g. / Saída em
CTP, apresentando lombada de 9mm, corte, laminaÇáo brilho
de um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, lmpressão de qualidade que náo
comprometa o verso da página, impresso na contra capa o
Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas tecnológicas, para
serem utilizadas com a coleçáo de livros: 1) Um aplicativo
para smaÍtphone que deve tazet a dinamizaÇão na
abordagem dos conceitos com estrutura pedagogicamente
elaborada, destacando-se as seguintes características:
disponibilizar aos usuáraos o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado, com
linguagem acêssível a faixa etária; proporcionando agilidade
e praticidade de atualização de conteúdo através de conexão
on-line, apresentar atividades com o conteúdo dos livros
através de: jogos, quiz, acesso à informaÇões e notÍcias,
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaÇão;
orientaçÕes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso ou
QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão como
propósito de auto gerenciar o avanÇo nas atividades
educacionais. 2) Atlas digital e interativo com teoria e
propostas de exercícios práticos para utilização em
com utadores. Ferramenta didática em formato di ital com
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possibilidade de interaçáo do usuário onde é possível
explorar as atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com informaçÕes
diversas sobre o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de instalaçâo,
funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e autenticação:
Remoto, através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos quesitos: MemÓria
2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 8001\/lB ou superio( com garantia
de 12 meses.

Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por
ob.letivo prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas,
sendo tal ação de inquestionável relevância nos mais
diversos contextos sociais, em funçáo da complexidade da

questão e dos pre.iuízos associados ao abuso e à
dependência dessas substâncias, para o Ensino
Fundamental (6" ao 9" ano), ISBN registrado, conlendo capa

no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 i
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com

miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
4 cores, tinta escala em ofÍ-set
IMUNE 909. / Saida em CÍP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refllado e com cola PUR,
impressáo de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hlno de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro. Conter informaÇões didáticosmetodológjcas para aulas contextualizadas, com sugestões
de encaminhamento, pesquisas, med,aÇôes e projetos
didáticos para instrumentalizar o trabalho do professor.
CompÕe o material também, PORTAL EDUCACIONAL, para
20.5x27.scm, impresso em

8

2 000

acesso a todos os professores, que ofereça subsídios para o
professor atuar em sala de aula, informativo e atualizaçÕes
do conteúdo, bem como espaÇo para tÍocas de experiências

com demais professores, espaços para canais

de

atendimento como chat, telefone, skype para possíveis
dúvidas na execução do trabalho e oferecer suporte para

aprimoramento

do

profjssional. Compõe

também,

FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20 (vante) horas
sendo 10 (dez) horas no início do perÍodo letivo e 10 (dez)
horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do material.
Livro da FAM LlA, material didático que tenha por objetavo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas, sendo tal

açáo de inquestionável relevância nos mais

I

diversos

contextos sociais, em funçáo da complêxldade da questão e
dos prguízos assocaados ao abuso e à dependência dessas
substâncias, para o Ensino Fundamental (6" ao 9" ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no

2 000

mínimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso
em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saida em

CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminaçâo brilho
dê um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de qualidade que não

comp rometa o verso da páqina, impresso na contra ca pao
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o Hino Nacional Brasileiro. Os temas
para discussão em família devem respeitar todas as
formaçÕes dê núcleos Íamiliares, ter respeito e êmpatia na
Hino de lmperatriz e

linguagem para uma facilitação de leitura e compreênsáo do
conteúdo.
LOTE 04 . EDUCAçÃO NO TRÂNSITO

Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar o
cidadão para o uso compartilhado das vias terrestres, como
ruas, rodovias, estradas, etc., a condução responsável de
veículo automotor, cabendo ao cadadão e especialmente ao
condutor, conhecer as leis, visando a segurança própria, de
seus Íamiliares e outros usuários do sistema, para Nível
lnicial (03 a 06 anos), ISBN registrado, contendo capâ no
tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso êm cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo

contendo no mÍnimo 60 (sessenta) páginas medindo
20.5x27.'cm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP apresentando lombada de
3mm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e grampeado,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o

Hino Nacional Brasileiro + Guia de

OrientaçÕes

Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos Pedagógicos, um
jogo da memória com 32 peÇas, um quebra-cabeça com e
um encarte para montagem + FoRMAÇÃO CONTINUADA

de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no
início do período letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e
vinte) dias do uso do material. Deve também apresentar
1

duas ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleçeo de livros: 1) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamização na abordagem dos concêitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes caractêrísticas: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessÍvel a faixa
praticidade de
etáraa; proporcionando agilidade
atualizaÇão dê conteúdo atravês de conexão on-linei
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através de:
jogos, quiz, acesso à informaçÕes e notícias; monitoramento

800

e

de usuários e

relatórios de utilizaçáoi orientaçÕes de
atividades aos pÍofessores, manter total compatibilidade
com o conteúdo dos livros; apresentar o acesso e liberaçáo
de usuário atÍavés chaves de acesso ou OR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que terão como propósito
de auto gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
Atlas digatal e interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilização em computadores. Ferramenta
didática em formato digital com possibilidade de intêraÇáo
do usuário onde é possÍvel explorar as atividades dos livros.
O software deverá apresentar uma área de curiosidades
com informaÇÕes diversas sobre o conteúdo dos llvros.
Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalaÇão, funcionamento e utilizaçáo. Licênciamento e
autênticação: Remoto, através da internet. O software
deverá ser executado em hardware com os mínimos
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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quesatos: Memória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema

Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou
supeÍior, com garantia de 12 meses.
Cartilha que contemple como principio básico, disciplinar o
cidadâo para o üso compartilhado das vias terrestres, como
ruas, rodovias, estradas, etc., a condução responsável de
veÍculo automotor, cabendo ao cidadão e especialmente ao
condutor, conhecer as leis, visando a segurança prÓpria, de
seus familiares e outros usuáÍios do sistema, para Nível
lntermediário (07 a 10 anos), ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores
4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,

com miolo contêndo no mínimo 60 (sessenta) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala
em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP apresentando

lombada de 3mm, corte, laminaçáo brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e refilado e
grampeado, impressáo de qualidade que não comprometa o
verso da página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia de
OÍientaçôes Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos
Pedagógicos, um jogo da memória com 32 peças, um
quebra-cabeça com e um encarte para montagem +
FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no início do pêríodo letivo e 10 (dez)
horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do material.
Deve também apresentar duas ferramentas tecnológicas,
para serem utilizadas com a coleÇão de livros: 1) Um
aplicativo para smartphone que deve trazer a dinamizaÇão

na

2

abordagem

dos

conceitos

com

estrutura

pedagogicamente elaborada, destacando-se as seguintes
caracterÍstacas: disponibilizaÍ aos usuários o conteúdo de

800

foíma dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessível a Íaixa etáraa;
proporcionando agiladade e praticidade de atualização de
conteúdo através de conexâo on-line, apresentar atividades
com o conteúdo dos livros através de: jogos, quiz, acesso à

e notícias; monitoramento de usuários e
relatórios de utilizaÇão; orientaçÕes de atividades aos
professores, manter total compatibilidade com o conteúdo
dos livros, apresentar o acesso e liberação de usuário
através chaves de acesso ou OR Codes inseridos ao longo
dos capitulos que terão como propósito de auto gerenciar o
avanÇo nas atividades educacaonais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios práticos para
utilizaÇão em computadores. Fêrramenta didática em
formato digital com possibilidade de interaÇão do usuário
onde é possível explorar as atividades dos livros. O software
deverá apresentar uma área de curiosidades com
inÍormaÇÕes diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham o Íornecimento do software: manual de
anstalação, funcionamento e utilizaÇáo. Licenciamento e
autenticaÇão: Remoto, através da internet. O software
deverá ser executado em hardware com os mínimos
quesitos: Memória 2GB EspaÇo em Disco 1oGB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800MB ou
superior, com garantia de '12 meses.
informaçÕes
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Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar o
cidadão para o uso compartilhado das vias terrestres, como
ruas, rodovias, estradas, etc., a condução responsável dê
veículo automoto( cabendo ao cidadão e especialmente ao
condutor, conhecer as leis, visando a segurança própria, dê
seus familiares e outros usuários do sistema, para Nível
Final (11 a 14 anos), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
êscala em Triplex IMUNE 2509. / Saida êm CTP com miolo

contendo

no mínimo 60 (sessenta) páginas

medindo

20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTq apresentando lombada de
3mm, corte, laminaÇão brilho de um lado para durabilidade

do material, sendo dobrado

e

e

grampeado,

de

OrientaÇóes

refilado

impressão de qualidade que não comprometa o verso da
págana, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o

Hino Nacional Brasileiro + Guia

Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos Pedagógicos, um
.iogo da memória com 32 peças, um quebra-cabeça com e
um encarte para montagem + FORMAÇAO CONTINUADA

de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas no
início do período letivo e 10 (dez) horas após '120 (cento e
vinte) dias do uso do material. Deve também apresentar
duas ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleçáo de livros: 'l ) Um aplicativo para smartphone que
deve trazer a dinamização na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacando-se
3

as seguintes caracteristicas: disponibilizar aos usuários o
conteúdo dê forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaÇão de conteúdo através de conexão on-line,

800

apresentar atividades com o conteúdo dos livros através de:
jogos, quiz, acesso à informaçÕes e notícias; monitoramento

de usuários e relatórios de utilizaçáo; orientaçóes

de

atividades aos professoÍes, manter total compatibilidade
com o conteúdo dos livros; apresentar o acesso e liberaÇão
de usuário através chaves de acesso ou OR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que terão como propósito
de auto gerenciar o avanço nas atividades educacionais. 2)
Atlas digital e interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilização em computadores. Ferramenta
didática em formato digital com possibilidade de interação
do usuário onde é possÍvel explorar as atividades dos livros.
O software deverá apresentar uma área de curiosidades
com informaçÕes diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham
fornecimento do software: manual de
instalaÇão, funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e
autenticaçáo: Remoto, através da internet. O software
deverá ser executado em hardware com os minimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco 1OGB Sistema

o

Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8 ou
superior, com garantia de 12 meses.

I

LOTE

05 . EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, TEORIA E PRÁTICA

LÚro TEÓRtco (Atuno)

1

obrigatória

do

-

quê contemple
escolar

curriculo
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controle e manutengão da saúde do
corpo e da menle do ser humano, sendo organizadas êm
um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promovêr o condicionamento Íísico de crianças, jovens

o apeíeiçoamento,

e

adultos através da prátjca de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 1o ano, lsBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páganas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apÍesentando lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
reÍilado e com cola PUR.

Lúro Ta-Rrco (Ãiuno)

que contemple

a

disciplina
visa
o aperfeiÇoamento, controle e manutençâo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento fÍsico de crianças, jovêns
e adultos através da prática de diferentes modalidades
2" ano, ISBN
esportivas, para o Ensino Fundamental
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTe com miolo contendo no mÍnimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,

obrigatóÍia

2

-

do currículo escolar que

-

tinta escala em off-set IMUNE 909.

/

Saída em

800

CTP,

apresentando lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de
um lado para durabilidadê do material, sendo dobrado e

I

I

refilado ê com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

Livro TEÓRICO (Aluno)

obrigatória

o aperfeiçoamento,

controle

e

manutenção da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conlunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovêns

e
3

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamêntal - 3" ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTq com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

Livro TEÓRICO (Aluno)

obrigatória
4

e

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/lúA
CEP
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manutençâo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conlunto de atividades fÍsicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovens
e adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 4o ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sêndo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
o aperÍeiçoamento, controle
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/ Saída em CTe com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.Scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP
apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
2509.

refilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

Livro TEÓRICO (Aúnó)

obrigatória

e manutenÇão da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto dê atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovens
o aperfeiçoamento, controle

e
5

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 5o ano. ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTP com miolo contendo no mínamo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, imprêsso em 4 coÍes,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP
apresentando lombada de 9mm, corte, laminaÉo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

800

- que contemple a disciplina
do currÍculo escolar quê visa

Ltwo TEÓRrcOfAluno)

obrigatória

ê manutenÇão da saúde do
mente
do
ser
humano,
sendo organizadas êm
corpo e da
um conjunto de atividades fÍsicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianÇas, jovens
o aperfeiÇoamento, controle

e

6

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 6o ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páganas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em oÍf-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, cortê, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado ê com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currÍculo escolar quê visa

Lf,rilTEÓRICO (Ahino)

obrigatória

o aperfeiÇoamento, controle

e

manutenção da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades Íísicas plane.iadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovens

e
7

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamêntal - 7" ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta êscala em Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, lamanaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

Rua Rafael de Almeida,600 - são salvador, lmperâtriz/MA
cEP 65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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Lúro T--Rrco (Aluno) - que contemple a disciplina
obrigatória do currículo escolar que visa

I

o aperfeiçoamento,

controle

e

manutenção da saúde do

corpo ê da mente do ser humano, sendo organizadas êm
um conjunto de atividades fisicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianÇas, jovens

e
B

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 8" ano, ISBN
rêgistrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
jmpresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / SaÍda em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho dê
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

Livro TEORICO (Aluno)

obrigatória

o aperfeiçoamento, controle

e

manutenção da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo oÍganizadas em
um conjunto de atividades Íísicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento fÍsico de crianças, jovens

e

9

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 9o ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páganas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / SaÍda em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

Livro PRÁTICO (Aluno)

obrigatória

o aperfeiçoamento, controle

e

manutençâo da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades íísicas planeladas e estruturadas
para promover o condicionamento fÍsico de crianças, jovens

e
10

adultos através da prática de diÍerentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 1o ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala êm Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
do currÍculo escolar que visa

Livro PRATICO (Aluno)

obrigatória

o aperfeiÇoamento, controle
11

e

I

800

800

manutenção da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físrco de crianças, jovens

e

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 2" ano, ISBN
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo

ampresso êm cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP com miolo contendo no mínimo '100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,

tinta escala em off-set IMUNE 909.

/

SaÍda em

CTP,

apresentando lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
reÍilado e com cola PUR.

- que contemple a disciplina
visa
o aperfeiÇoamento, controle e manutenção da saúde do
Livro

P

TICO (Aluno)

obrigatória

do currículo escolar que

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovens

12

e adultos através da prática de diÍerentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 3o ano, ISBN
registrado, conlendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTq
apresentando lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
reÍilado e com cola PUR.

800

- que contemple a disciplina
obrigatória do currÍculo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
Livro

PR

TICO (Aluno)

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um con.iunto de atividades fÍsicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianÇas, jovens

e
13

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 4o ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / SaÍda em CTP com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP
apresentando lombada de gmm, corte, laminação brjlho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

Livro

PR

- que contemple a disciplina
do currículo escolar que visa

TICO (Aluno)

obrigatória

o aperfeiÇoamento, controle

e

manutenção da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento fÍsico de crianças, jovens

e
14

I

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 5" ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex llVlUNE
2509. / SaÍda em CTq com miolo contendo no mínimo'100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

I

refilado e com cola PUR.
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvadot lmperatriz/MA
CEP
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r que contemple a disciplina
do cuÍrículo escolar que visa

LN,ro-FRÃnCo (Aluno)

obrigatória

o aperfeiÇoamento, controle

e

manutenção da saÚde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades fÍsicas plane.iadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianÇas, jovens

e

15

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 6' ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medando 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em ofÍ-set INIUNE 909. / SaÍda em CTq
apresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

Livro

PR

- que contemple a disciplina
visa
controle e manutenção da saúde do

TICO (Aluno)

obrigatória

do currÍculo escolar que

o aperfeiçoamênto,

corpo e da menle do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades fÍsicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento Íísico de crianças, jovens

e
16

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 70 ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 i tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo'100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em ofÍ-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
aprêsentando lombada de gmm, corte, laminaÇáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

Íefilado e com cola PUR.

Livro

PR

- que contemple a disciplina
do currículo escolaÍ que visa

TICO (Aluno)

obrigatória

o apeíeiÇoamento, controle

e

manutenÉo da saúde do

corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
um conjunto de atividades fisicas planejadas e estÍuturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovens

e

adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - 8" ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTq com miolo contendo no mínimo 100
(cêm) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e

800

refilado e com cola PUR.

Livro PRÁTlCo (Aluno)

-

que contemple

a

disciplina
visa
da
saÚde
do
o aperÍeiÇoamento, controle e manutenção
em
mente
humano,
sendo
organizadas
corpo e da
do ser
um conjunto de atividades físicas planeja das e estruturadas

obrigatória do currículo êscolar que
18
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para promover o condicionamento fisico de crianças, jovens
adultos atÍavés da prática de diferentes modalidades

e

esportivas, para o Ensino Fundamental - 90 ano, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

Roteiro Didático do PROFESSOR - que contemple a
disciplina obrigatória do currÍculo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle e manutençâo da saúde do
corpo e da mente do seÍ humano, sendo organizadas em

19

um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianças, jovens
e adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - Anos lniciais (1o
ao 50 ano), ISBN registrado. contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTq com miolo
contendo no mínimo 300 (trezentas) Éginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

800

/

IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobrado e refilado e com cola PUR.

Roteiro Didático do PROFESSOR - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que visa
o aperfêiçoamento, controle e manutenÇão da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas êm

20

um conjunto de atividades físicas planejadas e estruturadas
para promover o condicionamento físico de crianÇas, jovens
e adultos através da prática de diferentes modalidades
esportivas, para o Ensino Fundamental - Anos Finais (6o ao
9" ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 300 (trezentas) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 ôores, tinta escala em off-set

800

/

IMUNE 909. / SaÍda em CTq apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e Íefilado e com cola PUR.

2.3. Dados dos fornecedores classiÍicados

CNPJ/MF n":

Razão Social:

Endereço

CEP

Telefone: (99)

Fax

Endereço Eletrônico

Representante

RG n"

urgao Expeôrdo uF;

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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2.4. Órgãos Participantes
Secretaria Municipal dê Educação - SEMEO
2.5. Do

uantitativo

oro

N'

o

íici

ntê
UND

DESCRTÇÃO

ORD

QUANT
SEMED

TOTAL

LOTE 01 - BULLYING
Livro do ALUNO, material didático que trate do
processo de intimidaçáo sistemática, quando
há violência física ou psicológica em atos de

humilhação ou discriminaçâo, consideÍando
também a prevenção aos ataques fÍsicos,
insultos, ameaÇas, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, para EducaÇáo
lnfantil, ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE

2509. / Saída em CTP com miolo contendo no
(cem) páginas medindo
mÍnimo
20.5x27.1cm, impresso em
cores, tinta
escala em off .set IMUNE 909. i Saida em CTP

100

apresentando

4
lombada de gmm. corte,

lamrnaçâo brilho de um lado para durabrhdade
do material sendo dobrado e refrlado e com
cola PUR, impressão de qualidade que náo
comprometa o verso da página. rmpresso na
contra capa o Hino de lmperatflz e o Hino

Nacional Brasrlerro. Deve tambêm apresentar

1

duas ferramentas tecnológicas. para serem
utrlizadas com a coleção de livros 1) Um
aphcatrvo para smartphone que deve trazer a

UND

2.000

dinamrzaÇâo na abordagem dos conceitos com

estrutura pedagogrcamente

elaborada.

destacando-se as seguintes caracteristicas:
disponrbilizar aos usuários o conteúdo de
forma dinâmica, escalonada com acesso
prátrco e organizado. com lrnguagem acessível
a faixa etária; proporcionando agilidade e
pratrcidade de atualizaçáo de conteúdo através

de conexão on-line; apresentar atividades com
o conteúdo dos iivros através de: jogos, quiz,

acessoàinÍormaçóesenoticias;
monitoramento de usuários e relatÔrios de
utilização, oraentaçóes de ativadades aos
professores, manter total compatibilidade com

o conteúdo dos livros, apresentar o acesso

e
liberaÇão de usuário através chaves de acesso

ou QR Codes inseridos ao longo dos capitulos
que terão como propósito de auto gerenciar o
avanÇo nas atividades educacionais. 2) Atlas
digital e interativo com teoria e propostas de

exercicios práticos para utilização
computadores. Ferramenta didática

em
em
possi
interação
de
bilidade
formato digital com
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916 L93 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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usuário onde é possÍvel explorar as
atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidadês com
informaçóes diversas sobre o conteúdo dos
livros. Acompanham o fornecimento do

do

soítware: manual de instalaçáo, Íuncionamento
autenticaçãoi
utilizaçáo. Llcenciamento
software
Remoto. através da internet.
deverá ser executado em hardware com os
mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço em
Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7 ou

e

e

O

superior Placa GÍáfica 800M8 ou superior.

I

com garantia de 12 meses.

Livro do PROFESSOR,material didático que
trale do processo de intimidação sistemática,
quando há vjolência física ou psicológica em
atos de humilhação ou discriminaçâo,
considerando também a prevenÇão aos

ataques físicos, insultos,

e

ameaças,

apelidos pejorativos, entre
outros, para EducaÇâo lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
comentários

2

tlnta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida
em CTP, com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impÍesso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informaçÕes didáticos-metodológicas pata
eulas contextualizadas, com sugestÔes de
encaminhamento, pesquisas, mediações e
projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do professor CompÕe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso a todos os professores, que ofereça
subsÍdios para o professor atuar em sala de
aula, informativo e atualizaÇÕes do conteúdo,
bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores. espaÇos para canals
de atendimento como chat, telefone, skype
para possiveis dúvadas na execuÇão do
trabalho e oferecer suporte paÂ
aprimoramento do_ profissional. CompÕe
tambem, FORMAçAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no inicio do período letivo e 10 (dez) hoÍas
após 120 (cento e vinte) daas do uso do

UND

2 000

UND

2.000

material.

t-rvro oa fAfr,lit-tA,material dadático que trate

processo de intimidação sistemática,
quando há violência física ou psicolÓgica em
atos de humilhação ou discriminação,
consjderando também a prevenção aos

do
3

Rua Rafael de AImeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CÉP
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ataques físicos, insultos, ameaças,
comentáraos e apelidos pejoÍativos, entre
outros, para Educaçâo lnfantil, ISBN
registrado, contendo capa

no

tamanho

I

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mÍnimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

IMUNE 909. / Saída em CTP apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressâo
de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os
temas para discussão em família devem
respeitar todas as formações de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma facilitaÇáo de leitura e compreensão

I

tti

do conteúdo.

Livro do ALuNo,material drdático que trate do
processo de intimjdação sistemática, quando
há violência física ou psicológica em atos dê
humilhação ou discriminaÇão, considerando
também a prevenÇão aos ataques físicos,

insultos, ameaças, comentários e apelidos
pejorativos, entre outros, pa? Ensino
Fundamental Anos lnciais (1o ao 50 ano). ISBN
registrado, contendo ôapa
tamanho

no

4

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Sãída
em CTq com miolo contendo no mÍnimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que náo comprometa o verso da

página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve

tambêm apresentar duas

ferramentas

tecnológicas. para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes características: disponibilizar aos
usuáíios o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessÍvel a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão
on-line, apresentar atividades com o conteÚdo
dos livros através de: 1ogos. quiz. acesso à
informaçóes e notícias, monitoramento de
usuários e relatórios de utilização; orientaçÕes
de atividades aos rofessores, manter total
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvadot lmperatriz/MA
CEP
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o conteúdo dos livros;
e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codês
compatibilidade com
apresentar o acesso

inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gerencrar o avanÇo
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
intêrativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interaÇão do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidadês com informaçÕes diversas sobre
o conteúdo dos livros. Acompanham o

fornecimento do soÍtware: manual de
instalação, funcionamento e utilização.
Licenciamento e autenticaçáo: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
1OGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior.
com qarantia de '12 meses.

Livro do PROFESSOR,material didático que
Íate do processo de intimidação sistemática,
quando há violência física ou psicológica em

atos de

humilhação ou discriminaÇão,
considerando também a prevenção aos

ataquês físicos, insultos.

e

ameaças,

apelados pejoratavos, entre
outros, para Ensino Fundamental Anos lnciais
(1o ao 5o ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27 .5x43.3cm. sendo impresso em
cores 4x0 / tinta êscala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no

comentários

mÍnimo 100 (cêm) páginas

medindo

4 cores, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / SaÍda em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte,
20.5x27.scm, impresso em

laminação brilho de um lado para durabilidade
5

do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que nâo
comprometa o verso da página. impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

UND

2.000

Nacional Brasileiro. Conter informaçÕes
didáticos-metodológicas para aulas
contextualizadas, com sugêstÕes de

encaminhamento, pesquisas. mediaçÕes e
projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do professor. Compóe o material

também, PORTAL EDUcAcIONAL, para
acesso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o proÍessor atuar em sala de
aula, informativo e atualizaçÕes do conteúdo,
bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores. espaÇos para canais

de atendimento como chat. telefone, skype
para possÍveis dúvidas na execução do

Íabalho e
Rua Rafael de
CEP

Almeida,600

oferecer suporte

P?Ia

São Salvador, lmperatriz/MA
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aprimoramento do_ profissional. CompÕe
tambem, FORMAçAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no início do periodo letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do

I

I

material.

Livro da FAMlLlA,material didático que Íate
processo de intimidaçáo sistemática,
quando há violência física ou psicológica em

do

atos de

humilhação ou discriminação,
consrderando também a prevençáo aos

ataques fisicos, insultos,
comentários

e

ameaças,

apelidos pejorativos, entre

outros, para Ensino Fundamental Anos inciais
('1o ao 5o ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no

I

6

mÍnimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta

UND

2.000

UND

2.000

escala em ofÍ-set IMUNE 909. / Saída em CTe

apresentando lombada

de

gmm,

corte,

Iaminaçâo brilho de um lado para durabiljdade
do mateÍial, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressáo de qualidade que náo

o verso da página. impresso na
contra capa o Hino de lmperatrjz e o Hino
Nacional Brasileiro. Os temas para discussão
comprometa

em famÍlia devem

respeitar todas

as

formaçóes de núcleos familiares, ter respeito e
empatia na linguagem para uma facilitaÇáo de
leitura e compreensão do conteúdo.
Livro do ALuNo,material didático que trate do
processo de intimidaÇão sistemática, quando
há violência fÍsica ou psicológica em atos de
humilhação ou discriminação, considerando
prevenção aos ataquês fÍsicos,
também
apelidos
insultos, ameaças, comentários
pejorativos, entre outros, paÍa Ensino
Fundamental Anos Finais (6" ao 9" ano), ISBN
tamanho
registrado, contêndo capa

I

a

e

no

7

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala êm off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressáo
de qualidade que não comprometa o verso da

página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve

também apresentar duas

ferramenlas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleçáo de Iivros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamizaçáo na
abordagem dos conceitos com estrutura
icamente elaborada destacando-se
da
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Sâlvador lmperatriz/MA
CEP
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as seguantes características: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de Íorma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessÍvel a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçáo de conteúdo através de conexáo
on-line; apresentar atividades com o conteúdo
dos lvros atravês de: jogos. quiz. acesso à
informaÇôes ê notícias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaÇão; orientaçÕes
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros,
apresentar o acesso e liberação de usuário
através chaves de acesso ou OR Codes
inseridos ao longo dos capÍtulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoraa e propostas de exercícios
práticos para utilizaçáo em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interaÇâo do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informaçÕes diversas sobre
o conteúdo dos livros. Acompanham o

I

fornecimento do software: manual de
instalaÇão, funcionamento e utilização.
Licenciamento ê autenticação: Remoto,
através da internet. O soÍtware deverá ser
executado em hardware com os minimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
'l0GB Sistema Operativo Windows 7 ou
supeÍioÍ Placa Gráfica 800M8 ou superior.

I

com arantia de 12 meses

Livro do PROFESSOR,material didático que
trate do processo de intimidação sistemátjca,
quando há violência fÍsica ou psicológica em
atos de humilhaÇáo ou discriminaçâo,
considerando também a prevenção aos

ataques fÍsicos, insultos,
comentários

e

ameaças,

apelidos pejorativos, entre

outros, para Ensino Fundamental Anos Finais
(6" ao 9" ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27 .5x43.3cm. sendo rmpresso em

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTq com miolo contendo no
8

mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta

UND

2.000

escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,

apresentando lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressáo de qualidade que não
comprometa o verso da página. imprêsso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

I

Conter informaÇões
Brasileiro.
paÍa
aulas
didáticos-metodológicas
de
sugestÔes
com
contextualizadas.
med
uisas,
encaminhamento
Nacional

ese
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projetos didáticos paÍa instrumentalizar o
kabalho do proÍessor. Compóe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, paía
acesso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o proíessor atuar em sala de
aula, informativo e atualizaçÕes do conteúdo,

q
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bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores. espaços para canais
de atendimento como chat, telefone, skype

para possíveis dúvidas na execução

trabalho e

oferecer suporte

do

para

aprimoramento do_ profissional. CompÕe
tambem, FORMAÇAO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no início do período letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do
material.

Livro da FAMíLlA,material didático que trate
processo de intimidaçáo sistemática,
quando há violência física ou psicológica em

do

humilhação ou discriminação,
considerando também a prevenÇâo aos

atos de

ataques físicos, insultos,
comentários

e

amêaÇas,

apelidos pejorativos, entre

outros, para Ensino Fundamental Anos Finais
(6" ao 9" ano), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43 3cm. sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no
9

mínamo

100 (cem) páginas medindo

20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte,
laminaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e reÍilado e com
cola PUR, impressáo de qualidade que não
comprometa o verso da págrna. impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional BrasileiÍo. Os temas para discussão

em famÍlia devem

UND

2.00 0

I

respeitar todas

as
formaçÕes de núcleos familiares, têr respeito e
empatia na linguagem para uma facilitaçâo de
leitura e compreensão do conteúdo.
LOTE 02 . COMBATE E PREVENÇÂO AEDES EGYPTI

Cartilha que melhore as formas de prevençâo

e

combate ao mosquito transmissor de
doenÇas, ensinando como combater os íocos
de acúmulo de água, locais propíctos para a
criaÇáo do mosquito, como náo acumular água

em latas,
1

embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de Ílores, garrafas,
caixas d'água, tambores, latÔes, cisternas,
sacos plásticos e lixeiras, entrê outros, para
NÍvel lnicial (03 a 06 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em

Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvadot lmperâtriz/MA
cEP 65916-193 E-mãil: cplimperatriz@hotmail.com
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Triplex IMUNE 2509. / SaÍda em CTP, com
miolo contendo no mínimo 60 (sessenta)
páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
3mm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e grampeado. impressáo de qualidade
que nâo comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz
e o Hino Nacional Brasileiro + Guia de
OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor +
03 Jogos Pedagógicos, sendo um .iogo da
memória, um quebra-cabeça adequado a faixa

I

etária e desenhos para colorir sobre o tema +
FORMAÇAO CONTINUADA de no minimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) hoías no início do

pêÍiodo lêtivo

e

10 (dez) horas após

120

(cento e vinte) dias do uso do materlal. Deve

também apresentar duas

ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleçáo de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamizaçáo na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes caracterÍsticas: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo
dos lrvros através de: jogos. qurz. acesso à
informaçóes e notÍcias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilização; orientaçÕes
de atividades aos professoÍes, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o âcesso e liberaçáo de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capÍtulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atavadades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoÍia e propostas de exercícios
práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informaçôes diversas sobre
o conteúdo dos livros. Acompanham o
fornecimento do software: manual de

!

I

instalação, funcionamento e utilizaçâo.
Licenciamento e autenticação: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mínimos
quesitos: Memória 2GB EspaÇo em Disco
1OGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior.
com garantia de 12 meses.

Rua Rafael de Almeida,600 - 5ão Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916 193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

q

ESTADO DO MARANHAO
a.lÍ'i
I

5oL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE, LICITAÇAO

CPI_ p

Cartilha que melhore as formas de prevenção

e

combate

ao

mosquito transmissor dê

doenças, ensinando como combater os focos
de acúmulo de água, locais propícios para a
criagáo do mosquito, como não acumular água

em latas, embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d'água, tambores, latóes, cisternas,
sacos plásticos e lixeiras, entre outros, para
Nível lntermediário (07 a 10 anos), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Traplex IMUNE 2509. / SaÍda
em CTP, com miolo contendo no mínimo 60
(sessenta) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 3mm, corte, laminaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sêndo

I

I

dobrado e refilado e grampeado, impressáo de

qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor
+ 03 Jogos Pedagógicos, sendo um jogo da
memória, um quebra-cabeça adequado a faixa

2

etária e desenhos para colorir sobre o tema +
FORMAÇÃO CONTINUADA de no mÍnimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no inÍcio do

perÍodo letivo e 10 (dez) horas após 120
(cento e vinte) dias do uso do material. Deve

também apresentar duas

800

ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livrosr 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamizaçáo na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes características: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessÍvel a laixa elátia,
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçáo de conteúdo através de conexáo
on-linei apresentar atividades com o conteúdo
dos livros através de jogos. quiz, acesso à
informaçÕes e notícias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilização; oÍientações
de atividades aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que terão
como propôsrto de auto gerenciar o avanÇo
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilizaÉo em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interaÇáo do usuá rio onde é
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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possivel explorar as atividades dos livros. O
software devêrá apresentar uma área de
curiosidades com informaçóes diversas sobrê
o conteúdo dos livros. Acompanham o

GtrL ?
I

I

fornecimento do software: manual de
instalaçáo, funcionamento e utilização.
Licenclamento e autenticação: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
'l0GB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa GráÍica 800M8 ou superior,
com garantaa de '12 meses.

Cartilha quê melhore as foÍmas de prevenção

e

combate

ao

mosquito transmissor de

doenças, ensinando como combater os focos
de acúmulo de água, locais propicios para a
criação do mosquito, como náo acumular água

em latas,

embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de flores, garraÍas,
caixas d água, tambores, latÕes, cisternas,
sacos plásticos ê lixeiras, entre outros, para
Nível Final (11 a 14 anos), ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em

Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com
miolo contendo no mínimo 60 (sessenta)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
3mm, corte, laminaÇão brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e grampeado, impressão de qualidade
que nào comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hrno de lmperatriz
e o Hino Nacional Brasileiro + Guia dê
Orientaçóes Pedagógicas para o Professor +
03 Jogos Pedagógicos, sendo um jogo da

UND

800

memória, um quebra-cabeça adequado a faixa

etária e desenhos para colorir sobre o tema +
FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início do

período letivo

e

10 (dez) horas após

120

(cento e vinte) dias do uso do material. Deve

também apresentar duas

ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes caracteristicas: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de Íorma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível a Íaixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçáo de conteúdo através de conexão
on-line, apresentaÍ atividades com o conteÚdo
dos livros através de o OS, uiz acesso a
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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noticiasi monitoÍamento de
informagÕes
usuários e relatórios de utilização; orientaçÕes

de atividades aos professores, manteÍ total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaçáo de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósrto de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios

práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em formato digatal com
possibilidadê de interaçáo do usuário onde é
possível exploÍar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosadades com inÍormaçôes diversas sobre
o conteúdo dos livros. Acompanham o
Íornecimento do software: manual de
instalaçáo, funcionamento e utilizaÇáo.
Licenciamento e autenticação: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos
quêsitos: Memória 2GB EspaÇo em Disco
1oGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior.

I

com garantia de 12 meses

I

LOTE 03 - DROGAS

Livro do ALUNO, material didático que tenha
por objetivo prevenir
uso indêvido de

o

I

substâncias psicoativas, sendo tal açâo de
inquestionável relêvância nos mais diversos
contextos sociais, em funÉo da complexidade
da questão e dos prejuÍzos associados ao
abuso e à dependência dessas substâncias,
para a Educação lnfantil, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta êscala em
Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com
miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em

/

1

CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminaçâo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressáo de qualidade que náo
comprometa o verso da página, impresso na

I

UND

2 000

contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Deve também apresêntar
duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com a coleÇáo de livros: 1) Um
aplicativo para sma(phone que deve trazer a
dinamlzação na abordagem dos conceitos com
estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes característices:

disponibilizaÍ aos usuários o conteúdo de
forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessível
,

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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faixa etária; proporcionando agilidade e
praticidade de atualização de conteúdo através
de conexão onJine; aprêsentar atividades com
o conteúdo dos livros através de .iogos. quiz.

acessoàinformaÇõesenotícias;
monitoramento de usuários e relatórios de
utilização; orientações de atividades aos
professores, mantêr total compatabilidade com

o conteúdo dos livros, apresentar o acesso e
liberaçáo de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos
que têrão como propósito de auto gerenciaÍ o
avanço nas atividades educacionais. 2) Atlas
digital e interativo com teoria e propostas de

exercícios práticos paru utilização
computadores. Ferramenta didática

em
em
formato digital com possibilidade de interaçâo
do usuário onde possÍvel explorar as
software deverá
atividades dos livros.
apresentar uma área de curiosidades com
informaçÕes diversas sobre o conteúdo dos
livros. Acompanham
fornecimento do
software: manual de instalação, funcionamento

é

O

o

I

e

utilização. Lacenciamento e autenticaÇáo:
Remoto, através da internet. O software
devêrá ser executado em hardware com os
mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço em
Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfica 800M8 ou superior.
com garantia de 12 meses.
Livro do PROFESSOR, material didático que
tenha por objetivo prevenir o uso rndevido de

substâncias psicoativas, sendo tal aÇâo de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em função da complexidade
da questáo e dos prejuÍzos associados ao
abuso e à dependência dessas substâncias,
para a Educação lnfantil. ISBN regiskado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

I

I

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em

2
I

Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com
miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,
laminaÇão brilho de um lado para durabilidadê
do materaal, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não
comprometa o verso da página. impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

UND

2.00 0

I

Nacional Brasileiro. Conter informaçôes
didáticos-metodológicas pata aulas
contextualizadas, com sugestÕes de

encaminhamento, pesquisas, mediaçÔes e
projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do professor. Compõe o matêrial
também, PORTAL EDUCACIONAL, paÍa
acesso a todos os professores, que ofereça
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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subsídios para o pÍofessor atuar em sala de
aula, inÍormativo e atualizações do conteúdo,
bem como espaço para trocas de experiências
com demars professores, espaços para canais

à\.
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dê atendimento como chat, telefone, skype
para possíveis dúvidas na execuçáo do

trabalho e

oÍerecer suporte

do

para

profissional.

aprimoramento
tambem, FoRMAçÃO
mÍnimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no início do período letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do
CompÕe
CONTINUADA de no

material.

Livro da FAMiLIA, material didático que tenha
por obJetivo prevenir
uso indevido de

o

substâncias psicoativas, sendo tal açâo de
jnquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em função da complexidade
da questão e dos prejuízos associados ao
abuso e à dependência dessas substâncias,
para a Educaçáo lnfantil, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em
Triplex IMUNE 2509. Saída em CTP, com
mjolo contendo no minimo'100 (cem) páginas
medando 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / SaÍda em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte,
laminaÇão brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não

I

/

3
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comprometa o verso da página impresso na

contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Os temas para discussão

em família devem

respeitar todas as
formaçóes de núcleos familiares, ter respeito e
empatia na linguagem para uma facilitaÇáo de
leitura e compreensão do conteúdo.
Livro do ALUNO, material didático que tenha
por objetivo prevenir
uso indevido de
substâncias psicoativas, sendo tal ação de
inquestaonável relevância nos mais diversos
conteíos sociais, em funÉo da complexidade

o

da questão e dos prejuízos associados ao
abuso e à dependência dessas substâncias,
para o Ensino Fundamental (1" ao 5" ano),

ISBN registrado, contendo capa no tamanho
.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP com miolo contendo no mínimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em ofÍ-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lm eratriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
27

4

I
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também apresentar duas

CP L

Íerramentas

têcnológicas, para serêm utilizadas com a
coleçáo de livros: 1) Um aplicativo para
smartphonê que deve lÍazer a dnamizaçâo na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes características: disponibilizaÍ aos
usuários o conteúdo de Íorma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessÍvel a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçAo de conteúdo através de conexáo
on-line; apresenlar atividades com o conteúdo
dos livros através de: .logos, quiz, acesso à
infoÍmaçÕes e notícias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilização; oriêntaçÕês
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e llberaçào de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que terão
como propósito de auto gerenciar o avanÇo
nas atividadês educacionais. 2) Atlas digital e
intêrativo com teoria e propostas de exercÍcios
práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em formato digitaÍ com
possibilidade de interação do usuário onde é
possÍvel explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com inÍormaçÕes diversas sobre
o conteúdo dos livros. Acompanham o

I

fornecimento do software: manual de
instalaçáo, funcaonamento e utilização.
Licenciamento e autenticação: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os minimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
1OGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa GráÍica 800M8 ou superior.
com arantia de 12 meses

Livro do PROFESSOR, material didático que
tenha por ob.jetivo prevenir o uso indevido de

5

I

substâncias psicoativas, sendo tal ação de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funçáo da complexidade
da questão e dos prejuízos associados ao
abuso e à dependência dessas substâncias,
para o Ensino Fundamêntal (1o ao 50 ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medando 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminaÇáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que não comprom eta o verso da

Rua Rafael de Almeida, 600 - 5ão Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916 193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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página. impresso na conlra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informaçÕes didáticos-mêtodológicas para
aulas contextualizadas, com sugestÕes de
encaminhamento, pesquisas, mediaçÕes e
projetos dldáticos para instrumentalizar o
trabalho do professoÍ. CompÕe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, paÍa
acesso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o professor atuar em sala de
aula, informativo e atualizaçÕes do conteúdo,
bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores. espaços para canais
de atendimento como chat, têlefone, skype
para possÍveis dúvidas na execução do
trabalho e oferecer suporte para
aprimoramento do proÍissional. Compõe
tambem, FoRMAÇÃO CONTINUADA de no
mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no inÍcio do perÍodo letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do

I

material.

Livro da FAM LlA, material didático que tenha

o uso indevido de
substâncias psicoativas, sendo tal ação de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em ÍunÉo da complexidade
da questão e dos prejuizos associados ao
abuso e à dependência dessas substàncias,
para o Ensino Fundamental (1o ao 5o ano),
ISBN registrado. contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que náo compromêta o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os
temas para discussão em família devem
respeitaÍ todas as formaÇÕes de nÚcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma facilitação de leitura e compreensão
por objetavo prevenir

I
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I
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do conteúdo.

Livro do ALUNO, material didático que tenha

7

por objetivo prevenir o uso indevido de
substàncias psicoativas, sendo tal aÇáo de
inquestionável Íelevância nos mais diversos
contextos sociais. êm funÉo da complexidade
da questáo e dos prejuízos associados ao
abuso e à dependência dessas substàncias,
para o Ensino Fundamental (60 âo 9o ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Tri lex IMUNE 250 / Saída

Rua Rafael de Almeida,600 - são salvador, lmperatriz/MA
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em CTP, com miolo contendo no minimo 100
(cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP apresentando
lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualadade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve

também apresentar duas

r§

CP

I

ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção dê livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamizaçáo na
abordagem dos conceitos com êstrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes características: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessÍvel a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaÇão de conteúdo através de conexáo
on-line: apresentar atividades com o conteúdo
dos lvros através de. jogos. quiz, acesso à
inÍormaçÕes e notícias; monitoramento de
usuáÍios e relatórios de utalizaÇão; orientaçÕes
de atividades aos professores, manter totial
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gerenciar o avanÇo
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com teoria e propostas de exercícios
práticos para utilazação em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deveÍá apresentar uma área de
curiosidades com informaçÕes diversas sobre
o conteúdo dos livros. Acompanham o

I

I

fornecimento do software: manual de
instalaÇão, funcionamento e utilizaÇão.
Licenciamento e autenticaçáo: Remoto,
através da internet. O software deverá ser
executado em hardware com os mÍnimos
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco
1oGB Sistema Operativo Windows 7 ou
superior Placa Gráfrca 800M8 ou superior.
com garantia de 12 meses.

Livro do PROFESSOR, material didático que
tenha por objetivo prevenir o uso indevido de

I

I

substâncias psicoativas, sendo tal aÇão de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em função da complexidade
da questão e dos preluízos associados ao
abuso e à dependêncla dêssas substâncias,
para o Ensino Fundamental (60 ao 90 ano),

Rua Rafael de Almeidâ,

600

5ão Salvadot lmperatriz/MA

cEP 65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ISBN registrado, contendo capa no tamanho
.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contêndo no mínimo í00
(cem) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 9mm, corte, laminaçâo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informações didáticos-metodológicas para
aulas contextualizadas, com sugestÕes de
encaminhamento, pesquisas, mediaçÕes e
projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do professor CompÕe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para
acesso a todos os professores, que ofereça
subsídios para o professor atuar em sala de
aula, informativo e atualizaçÕes do conteúdo,
bem como espaço para trocas de experiências
com demais professores. espaços para canais
de atendimento como chat, telefone, skype
para possiveis dúvidas na execução do
trabalho e oferecer suporte pa?
apnmoramento do profissional. CompÕe
tAMbEM, FORÍ\'AÇÃO CONTINUADA dE NO
minimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez) horas
no início do período letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do
27

I

L
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I

I

I

I

material.

Livro da FAMÍLlA, material didátaco que tenha

I

por objetivo prevenir o uso indevido de
substâncias psicoativas, sendo tal aÇáo de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funÉo da complexidade
da questão e dos prejuízos associados ao
abuso e à dependência dessas substâncias,
para o Ensino Fundamental (6o ao 90 ano),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no mínimo '100

(cem) páginas medindo

20.5x27.s'cm,

UND

2.000

4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 90g. / Saida em CTq apresentando
impresso em

lombada de 9mm, corte, laminaÉo brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão
de qualidade que nâo comprometa o verso da
págrna, impresso na contra capa o Hino de

lmperatriz

e o Hino

Nacional Brasileiro. Os

temas para discussâo em família devem
respeitar todas as formaçÕes de nÚcleos
Íamiliares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma facilitaçáo de leitura e compree nsao
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
cEP 65916 193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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do conteúdo
I

I

LOTE 04 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
Cartilha que contemple como princípio básico,

disciplinar

o

cidadáo para

o

uso

compartilhado das vias terrestres, como ruas,
rodovias, estradas,
condução
responsável de veículo automotor, cabendo

etc, a

ao

I

e especialmente ao condutor,
as leis, visando a seguranÇa

I

cadadão

conhecer
própria, de seus familiares e outros usuários
do sistema, para Nível lnicial (03 a 06 anos),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho

I

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contêndo no minimo 60
(sessenta) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMIUNE 909 / Saída em CTP apresentando
lombada de 3mm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e grampeado. rmpressáo
de qualidade que não compromêta o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de Orientaçóes Pedagógicas para o ProÍessor

+ 03 Jogos Pedagógicos, um .,ogo da
memória com 32 peças, um quebra-cabeça
com ê um encarte para montagem +
1

FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no Inicio
do peÍiodo letivo e 10 (dez) horas após 120
(cento e vinte) dias do uso do material. Deve

também apresentar duas

800

UND

feÍramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização
na abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes caracterÍsticas: disponibilizar
aos usuários o conteúdo de foÍma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaÇáo de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo

dos livros atravês de. jogos. qutz, acesso à
informaÇões e notícias; monitoramênto de
usuários e relatórios de utilizaÇão; orientaçÕes

de atividades aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que teráo
como propósito de auto gerenciar o avanÇo

I

nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
ostas de
interativo com teoria e
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
cEP 65916 193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

0

Í'rl"

.*'\
-*,

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE, DE LICITAÇAO
exercícios práticos para utilizaçáo em
computadores. Ferramênta didática em

'

r\QPLq
SJl

I

formato digital com possibilidade de interação

é possivel explorar as
atividades dos Iivros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com
informaçôes diversas sobre o conteúdo dos
livros. Acompanham o fornecimento do
do usuário onde

software: manual de

instalação,

funcionamento e utalizaçáo. Lacenciamento ê
autenticaçáo: Remoto, através da internet. O
software deverá ser executado em hardware

com os mÍnimos quesitos: Memória 2GB
EspaÇo em Disco 10GB Sistema Operativo
Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8
ou superior, com garantia de 12 meses.
Cartilha que contemple como princípio básico,
uso
cidadão
compartilhado das vias terrestrês, como ruas,
condução
rodovias, estradas, etc.,
responsável de veículo automoto( cabendo
ao cidadão e especialmente ao condutor,

disciplinar

o

pa? o
a

conhecer as leis, visando a seguranÇâ
própria, de seus familiares e outros usuários
do sistema, para Nível lntermediário (07 a 10
anos), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo
no mínimo 60 (sessenta) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta
escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTq apresentando lombada de 3mm, cortê,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado refllado e
grampeado, impressão de qualidade que náo

e

2

I

comprometa o verso da página. impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

800

Nacional Brasileiro + Guia de OrientaÇÕes
Pedagógicas para o ProÍessor + 03 Jogos
Pedagógicos, um jogo da memória com 32
peças, um quebÍa-cabeça com e um
encarte para montagem + FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no início do período
letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e
vinte) dias do uso do material. Deve também
apresentar duas ferramentas tecnológicas,
paÍa serem utilizadas com a coleção de livros:
1) Um aplicativo para smartphone que deve
tazeÍ a dinamizaÇão na abordagem dos
conceitos com estrutura pedagogicamente
elaborada, destacando-se as seguintes
caracteristrcas disponlbilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica. escalonada com
acesso prático e organizado. com linguagem
acessível a faixa etária, proporcionando
agiladade e praticidade de atualizaçáo de

Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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conteúdo através

de

conexáo

CP

f

on-line;

apresentar atividades com o conteúdo dos
livros através de: jogos, quiz, acesso à
informaçóes e notícias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaÇão; orientações

de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou OR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que terão
como propÓsito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
propostas de
interativo com teoÍia
exercícios práticos para utilização em
computadores Ferramenta didática em
formato digital com possibilidade de interação
do usuário onde possível explorar as
atividades dos livros. O software deverá
aprêsentar uma área de curiosidades com
informaçÕes diversas sobre o conteúdo dos
Íornecimento do
livros. Acompanham
instalaçâo,
software:

e

é

o

manual de

funcionamento e utalizaÇão. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O
software deverá ser êxecutado em hardware

com os mínimos quesitos: Memória 2GB
EspaÇo em Disco 10GB Sistema Operativo

Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8
ou superior, com garantia de 12 meses.
Cartilha que contemple como principio básico,
uso
cidadáo para
compartilhado das vias terrestres, como ruas,
conduçáo
rodovias, êstradas, etc.,
cabendo
veículo
automotor,
responsável de
ao cidadâo e especialmente ao condutor,
segurança
conhecer as leis, visando

disciplinar

o

o

a

a

3

própria, de seus familiares e outros usuáraos
do sistema, para Nível Final ('11 a 14 anos),
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em corês 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP, com miolo contendo no minimo 60
(sessenta) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de 3mm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e grampeado, impressáo

UND

I

800

I

de qualidade que náo comprometa o verso da

página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de OrientaçÕes Pedagógicas para o Professor

+ 03 Jogos Pedagógicos, um jogo da
memória com 32 peÇas, um quebra-cabeÇa
com e um encarte para montagem +
FORMAçÃO CONTINUADA de no mÍnimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início
do peÍíodo letivo e 10 (dez) horas após 120
Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvadot lmperatriz/MA
cEP 65916-193 E mail: cplimperatriz@hotmail.com
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CPL,ó

(cento e vinte) dias do uso do material. Deve

também apresentar duas

ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a
colegáo de livros: 1) Um aplicativo para
smartphone que deve trazer a dinamização
na abordagem dos concêjtos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se
as seguintes caracteristicas: disponibilizar
aos usuários o conteúdo de forma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível a faixa etária,
proporcionando agalidade e praticidade de
atualizaçâo de conteúdo através de conexão
on-line; apresentar atividades com o conteúdo

dos livros através de: jogos, quiz, acesso à
inÍormaçÕes e notícias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilização; orientaçÕes

de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaçáo de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítuios que terão
como propósito de auto gerenciar o avanço
nas atividades educacionais. 2) Atlas digital e
propostas de
interativo com teoria
exercícaos práticos paÍa utilização em
computadores. Ferramenta didática em
formato digital com possibilidade de interaçáo
do usuário onde possÍvel explorar as
atividades dos livros. O software deverá
apresentar uma área de curiosidades com

e

é

informações diversas sobre

livros. Acompanham

o

o

conteúdo dos

fornecimento do

software: manual de

instalaçáo,

funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e
autenticaçáo: Remoto, atÍavés da internet. O
software deverá ser executado em hardware

com os mínimos quesitos: Memória 2GB
EspaÇo em Disco 1oGB Sistema Operativo

Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8
ou superior, com garantia de 12 meses.
LOTE

05 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, TEORIA E PRÁTICA

-

que contemple a
Livro TEÓRlCo (Aluno)
disciplina obrigatória do currÍculo escolar que

visa

o aperfeiçoamento,

controle

e

promover

o

manutenção da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

1

estruturadas para

condicionamento fÍsico de crianÇas, jovens e

UND

800

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 1o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda em CTP,
Ruâ Rafael de Almeida,600 - 5ão Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medrndo 20.5x27.scm, impresso êm
4 cores, tinta escala em off-sêt IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

Ígilnrco

-

(Aluno)
que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
t-rvro

visa

controle

o apêrfeiçoamento,

e

manutenção da saúde do corpo e da mentê
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas para

2

promover

o
condicronamento fisico de cflanças, jovens e
adultos através da prática de diferentês
Ensino
modalidades esportivas, para
Fundamental
2o ano, ISBN registrado,

o

-

contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

UND

800

UND

800

UND

800

págrnas medindo 20.5x27.scm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
reÍilado e com cola PUR.

-

que contemple a
Livro TEÓRICO (Aluno)
disciplina obrigatória do currículo escolar que

visa

controle

e

promover

o

o epêrfeiçoamento,

manutenÇáo da saúde do corpo ê da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
con.iunto de atividades fisicas planejadas e

estruturadas para

condicionamento fisico de cnanças, jovens e

3

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 3o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta êscala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTe
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

pâginas medindo 20.5x27.scm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

que contemplê a
Livro TEÓRICO (Aluno)
disciplina obrigatória do currÍculo êscolar que

visa
4

o apêrfeiÇoamento,

controle

estruturadas para

promoveÍ

Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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L
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EFL?

condicionamento físico de crianças, jovens e

adultos através da práticâ de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 4o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo '100 (cêm)
págrnas medrndo 20.5x27 .scm. rmpresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

Livro TEÓRICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatóriâ do currículo escolar que

visa

controle

e

promover

o

o aperfeiÇoamento,

manutençâo da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas para

condicionamento físico de crianÇas. jovens e

5

adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 5o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no minimo 100 (cem)

UND

800

UND

800

páginas medindo 20 5x27 .scm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
SaÍda êm CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e
rêfilado e com cola PUR

-

que contemple a
Livro TEÓRlco (Aluno)
disciplina obrigatória do curriculo escolar que

visa

o aperÍeiçoamento,

controlê

e

manutençáo da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades Íísicas planejadas e

estrutuíadas parc

6

promover

o

condrcionamento Íisico de crianÇas. jovens e
adultos através da pÍática de diÍêrentes
modalidades esportivas, para
Ensino
Fundamental
6o ano, ISBN registrado,

-

o

contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
pâgrnas medindo 20.5x27 scm. impresso em
4 cores, tinta escala em ofÍ-set IMUNE 909. /
SaÍda em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaçâo brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.
I
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Livro TEÓRICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que

visa

o apêrÍeiçoamento,

controle

e

promover

o

manutenção da saúde do corpo ê da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas para

7

condrcionamento fisico de cnanças,.jovens e
adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 7o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala

UND

800

em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo í00 (cem)

páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
reÍilado e com cola PUR.

LivÍo TEÓRICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que

controle

visa

o aperfeiÇoamento,
manutenÇão da saúde do corpo

e

e da mente
do ser humano, sêndo oÍganizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

eskuturadas para

promover

i

o

condicionamento físico de crianÇas, .jovens e

I

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 8o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com m jolo contendo no minimo 100 (cem)

UND

800

UND

800

páginas medindo 20.5x27.scm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇáo brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refalado e com cola PUR.

-

Li\4o TEÓRICO (A,luno) que contemple a
disciplina obrigatória do currÍculo escolar que

visa

controle

o aperfeiÇoamento,
manutenÇão da saúde do corpo

e

e da mente
do ser humano, sendo organizadas êm um
conjunto de ativrdades fÍsicas planejadas e

estruturadas para
9

promover o
condicronamento fÍsico de crianÇas, Jovens e
adultos atÍavés da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensano
Fundamental - 9o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo ampresso em cores 4x0 / tinta escala
êm Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP
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P

páginas mêdindo 20.5x27.scm, ampresso em
4 cores, tinta escala em ofÍ-set IMUNE 909. /

Saida em CTP, apresentando lombada de

gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para
durabiladade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

Livro PRÁTICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo êscolar que

visa

controle

e

promover

o

o aperfeiçoamento,

manutenção da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
coniunto de atividades Íísicas planejadas e

estruturadas para

condicionamento físico de cnanças, jovens e

10

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 1o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em corês 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

UND

800

UND

800

UND

800

páginas medindo 20 5x27 scm. impresso em
4 cores, tinta escala em ofÍ-set IMUNE 909. /
SaÍda em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado pera
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

Livro PRÁTICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que

visa

o aperfeiÇoamento,

controle

e

manutençáo da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas êm um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas pa'a

promover

o

condicionamento fisrco de crianças, jovens e

11

adultos aÍavés da prática de diferentes
modalidades esportivas, paía o Ensino
Fundamental - 20 ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

páginas medindo 20.5x27 .5cm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
SaÍda em CTP, aprêsentando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

Livro PRATICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo êscolar que

visa
12

controle

o aperfeiçoamento,
manutenÇâo da saúde do corpo

e

e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades fÍsicas planejadas e

estruturadas para

promover

o

condicionamento fÍsico de crianças, jovens e
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, Imperatriz/MA
CEP
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adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 3o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27 scm rmpresso em
4 cores. tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP apresêntando lombada de
gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

Lúro PRfTlco (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que

visa

o aperfeiçoamento,

controle

e

manutênçáo da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas para

13

promover o
condrcronamento físico de crianças, jovens e
adultos através da prática de diferentes
Ensino
modalidades esportivas, para
4o ano, ISBN rêgistrado,
Fundamental
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala

o

-

UND

800

UND

800

em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

páginas medindo 20 5x27.5cm. impÍesso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇão brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

Livío PRÁTICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar quê

visa

controlê

e

promover

o

o aperfeiçoamento,
manutenÇão da saúde do corpo

e da mentê
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas paÂ

condicionamento fÍsico de crianças, jovens e

,al

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportavas, para o Ensino
Fundamental - 5o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

páginas medindo 20.5x27 scm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇáo brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

Rua Rafael de Almeida, 600 - São sãlvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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Livro PRÁTICO (Aluno) - quê contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que

visa

o aperfeiçoamento,

controle

e

promover

o

manutengáo da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas para

condicionamento físico de crianças. jovens e

15

adultos através da prática de diferentes
modaljdades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 6o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

UND

800

UND

800

UND

800

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / SaÍda em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)

páginas medindo 20 5x27 .5cm. rmpresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
9mm, corte, laminaçáo brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado ê
refilado e com cola PUR.

Livro PRÁTICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que

visa

o aperfeiçoamento,

conÍole

e

promover

o

manutenção da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

estruturadas para

condicionamento fisrco de cnanças. .iovens e

16

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 7o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,

sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
pâgrnas medrndo 20.5x27.scm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇáo brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.
Livro P TICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que

visa

o aperfeiçoamento,

controle

e

promover

o

manutenção da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas e

eslruturadas para
17

condicionamento fisico de cflanças. jovens e

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 8o ano, ISBN Íegistrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 cem
Rua Rafael de Almeida,
CEP

600

São Salvador lmperatriz/MA

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTe aprêsêntando lombada de
gmm, corte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobÍado e
refilado e com cola PUR.
I

Livro PRÁTICO (Aluno) - que contemple a
disciplana obrigatória do currÍculo escolar que

visa

controle

e

estruturadas para promover

o

o aperfeiçoamento,

manutençáo da saúde do corpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
coniunto de atavadades fÍsicas planejadas e
condicionamento fisico de crianças, jovens e

18

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 9o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo conlendo no mínimo 100 (cem)

UND

800

UND

800

UND

800

páginas medindo 20.5x27.5cm. impresso em
4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saida em CTP, apresentando lombada de
gmm, corte, laminaÇão brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR.

-

que
Roteiro Didático do PROFESSOR
contemple a disciplina obrigatória do curriculo
escolar que visa o aperfeiçoamento, controle
e manutençâo da saúde do corpo e da mente

do ser humano, sendo organizadas em um
coniunto de atividades fÍsicas planejadas e

estruturadas para

promover

o

condicionamento fÍsico de crianÇas, jovens e

19

adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - Anos lniciais ('1o ao 5o ano),

ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída
em CTP com miolo contendo no mínimo 300
(trezentas) páginas medindo 20.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / SaÍda em CTP, apresêntando
lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrâdo ê refilado e com cola PUR.

Roteiro Didático

20

do

PRoFESSOR

-

que

contemple a disciplina obÍigatória do currículo
escolar que visa o aperfeiÇoamento, controle
e manutenção da saúde do coÍpo e da mente
do ser humano, sendo organizadas em um
conjunto de atividades físicas planejadas ê

estruturadas para promover

o
condrcronamento fisico de crianÇas, jovens e
Rua Rafael de Almeida, 600 - 5ão Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - Anos Finais (6o ao 9o ano),

ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex lI/UNE 2509. / SaÍda
em CTP com miolo contendo no mínimo 300
(trezentas) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTq apresentando
lombada de 9mm, corte, laminação brilho de
um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR.

3. DA VALIDADE DA ATA
3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de
não podendo ser prorrogada.

_,

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO OE PREÇOS
4.1 . Caberá à Superintendência de Registro de PreÇos da Comissão Permanente de
Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em
conformidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015.
5. DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 . Os preços registrados são os preços unitários oíertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os
materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de
realizaçâo da sessão pública do Pregão Presencial n" 005/2017, que é parte integrante
desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição
6. DA UT|L|ZAÇÃO DO REGTSTRO DE PREÇOS
6.1 . A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante
sua validade, dentro dos quantitativos estimados.
6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregâo Presencial
n" 005/20í9.
6.3. Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato
com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão
gestor a recusa daquele em fornecer os matêriais no prazo estabelecido pelos órgãos
participantes.
6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
para a assinatura do contrato
6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou
se recuse a executar o fornecimênto, terá o seu registro de preÇo cancelado, sem prejuízo
das sançôes previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgáo participante
comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
classificação, os demais fornecedores.
6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:
6.6.1 . atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;
6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgâo gestor do
Rua Rafael de Almeida, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E mailr cplimperatriz@hotmail.com
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registro dê preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente Ata
(caronâ).
7. DAS CONDIçÔES GERAIS
7.1. As condiÇões gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigaçôes da Administração e dos fornecedores registrados, sançÕes e
demais condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do
Pregão Presencial no 005/2019.

s. DA DTVULGAÇÃO
8.1 . A publicação resumida desta Ata de Registro de PreÇos no site do Município, que é
condição rndispensável para sua eÍicácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dras
daquela data.
8.2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.
lmperatriz (MA), xx de xxxx de 2019

Bruno Caldas Siqueira Freire
Presidente da CPL
Francisco Sena Leal
Superintendente de Registro de Preços

Empresa

a,

Rua Rafael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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ANEXO IV
(MTNUTA DO CONTRATO)

CONTRATO

NO

t20't9 -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO
PARA CoMBATE E PREVENçÃo ao BULLYING
pREvENÇÃo E curDADos eARA
Moseurro
AEDES AEGYPTI, DRoGAS E EDUcAÇÃo PARA o
TRANSTTO E EDUCAÇAO FtStCA), QUE ENTRE St
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ E A

o

EMPRESA
ABAIXO.

NA

FORMA

dias do mês de _
do ano de 20'Í9, de um lado, o MUNICíP|O DE
_
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001- 16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

Ao(s)

Mt''":(')'

:n::E"H'":'i"::ffÍ::"'",,T,oorl,*" o"
coNTRATANTEe,dooutroIado,aempresa-,cNPJ/MFn,o
'estabelecidana-,neSteato'representadapelo,
portador do RG n.o
Sr
e do CPF/MF n.o
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8.666, de 21 de junho de í 993, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste a Contratação

de Registro de PreÇo para Futuro e Eventual
Contratação de empresa especializada no Íornecimento de Matêrial Didático para
Combate e Prevenção ao Bullying, Prevenção e Cuidados para com o Mosquito Aedes
Aegypti, Drogas, Educação para o Trânsito e Educação Física, sendo todos os materiais
destinados a Educação lnfantil escrito com letra "Bastão", os demais níveis com legibilidade
gráfica adequada ao nível de escolaridade, com conteúdo bem distribuído na página, de
acordo com as novas normas ortográíicas da Língua Portuguesa, todos os materiais devem
ser desprovidos de qualquer tipo de preconceitos e/ou doutrinas religiosas, mas com
mensagens de valor moral como ética, cidadania, respeito, etc., deve ser trabalhado todos
os conteúdos conceituars, procedimentais e atitudinais, voltados para habilidades e
competências. Todos os materiais baseados na Nova Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) que possibilite o processo de alfabetização e letramento, dentro das novas
propostas pedagógicas, contendo atividades vinculadas ao conteúdo, bem como a
exploração de materiais concretos e que aborde os conteúdos interdisciplinarmente.
Apresentar os conteúdos objetivando o desenvolvimento das capacidades das crianças na
apropriação de suas potencialidades corporais, afetivas, cognitivas e de posturas essenciais
como cooperação, responsabilidade, autonomia e autoconfianÇa, para que as crianças
Rua RaÍael de Almeida,600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail; cplimperatriz@hotmail.com
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desenvolvam suas hipóteses a cerca do mundo em que vivem para melhor compreensão da
realidade. Todo material de Bullying e Drogas dêvem conter: Livro do Aluno, Livro do
Professor, Livro da Família, Portal Educacional e Formação Continuada; os Livros de
Trânsito e Aedes Aegypti devem conter: Cartilha do Aluno, Guia de Orientações para o
Professor, Jogos Didáticos, Portal Educacional e FormaÇão Continuada; os Livros de
Educação Física devem conter: Livro do Aluno Teórico, Livro do Aluno Prático, Rotetros
Didáticos para o Professor, Portal Educacional e Formaçâo Continuada, sendo para alunos
da Educação lnfantil e Ensino Fundamentalpara atender as necessidades da Secretaria
Municipal de EducaÇão da Prefêitura Municipal de lmperatriz /MA. O objeto da licitação é
classificado como bem comum conforme disposição do art.1', da Lein"10.52Ol2OO2.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
2.1.Dentre outras atribuiçôes decorrentes da celebração da contratação para fornecimento
de materiais, BENEFICIARIA, então CONTRATADA, obriga-sea:
a)fornecer os materiais de consumo de forma imediata, de acordo com os locais e horários
definidos na respectiva Ordem de Serviço, conforme especificaÇões tecnicas estabelecidas
neste Termo de Referência e em sua Proposta de PreÇos, observadas as respectivas
quantidades, qualidade e preços;
b)entregar os produtos em perfeitoestado;
c)observar o prazo de garantia mínimo de noventa (90) dias consecutivos, contados a partir
da assinatura do ateste que formalizar o recebimentodefinitivo;
d)providenciar a seguinte documentação para fins de instrução do processo de pagamento,
devidamenteatualizados:
e)Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (INSS),
medrante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, a qual se refira às contribuiÇões previdenciárias e as
deterceiros;
f)Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à FazendaEstadual;
g)Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à FazendaEstadual; d.4)
Certidão Negativa de Debitos Fiscais junto à FazendaMunicipal;
h)Certidão Negativa de lnscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal; d.6)
Certificado de Regularidade do FGTS;
i)Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
j)responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais de consumo
(fabricante, produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne
irrecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que sedestinam;
k)não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto dacontratação;
l)designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail),
telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato para os chamados de
manutenções corretivas;
m)identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dosprodutos;
n)comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que foremimportantes;
o)responsabilizar-se pela qualidade dos materiais de consumo fornecidos, sob pena de
responder pelos danos causados à Administração ou aterceiros;
p)arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos. seguros, contribuições
obrigações sociais, trabalhistas e
previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes dofornecimento;
q)respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança da repartição
pública onde serão entregues os materiais deconsumo;
r) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e
medrcina do trabalho,

e
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s) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mâo-de-obra necessárias à
execuçáo do fornecimento, como únice e exclusivaempregadora;
Q responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhesassegurem;
u) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos produtos, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a íiscalizaçâo ou o acompanhamento
pelaAdm inistração;
v) manter, durante a validade da Ata de Registro de Preços, enquanto condiçáo para futuras
e eventuais contratações, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificaçãoexigidas.

CLÁUSULA TERCEIRA . OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE
3.1 . Alem das responsabilidades previstas na legislação em vigor, constituem obrigaçóes e
responsabilidades da CONTRATANTE o quesegue:

Gestor e o Fiscal do Contrato, os quais serão responsáveis pelo
acompanhamento dos serviços e atesto das notas fiscais - Francisco Magno Silva de
a)Designar

o

Oliveira, MatÍícula 34.17

1

-1

;

b)Efetuar o pagamento de acordo com as condiçôes estabelecidas nocontrato;
c)Emitir "Ordem de Serviço" para a execução dos serviços, informando hora elocal;

d)Receber os produtos em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade,
prazos e demais condiçôes estabelecidas neste Termo de Referência e na Proposta de
Preços da BENEFICIÁRIA;
e)Prestar as informaçóes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA ou por seusprepostos;

f)Notificar a BENEFICIÁRIA, então CONTRATADA, para a substituição de materiais que
apresentarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento
definitivo, conÍorme Termo deRecusa;

g)Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigências docontrato;
h)Comunicar à BENEFICÁRIA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecrmento
dos materiais deconsumo:
i)Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução dos servrços, fixando prazo para a suacorreção.

j)Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços,
k)Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que
não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização, ou arnda, que se conduza de modo
inconveniente ou incompatível com o exercício das íunções que lhe foramatribuídas;

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará por 12 (doze) meses, a
contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, através de termo aditivo. Conforme
disposições do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada
pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e
supressões de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIçÕES DO PAGAMENTO
O pagamento à CONTRATADA será efetuada pela Secretarie Municipal de Planejamento,
Orçamento e Finanças ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de lmperatriz,
mediante a apresentaÇão de nota fiscal, dêvidamênte atestada pelo setor competente, bem
como as certidôes de regularidade junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na
modalidade de transferência online

l)
ll)

O pagamento será realizado com base na quantidade de alunos atendidos, devendo
no ato da formulação das propostas os licitantes considerar todos os produtos e
serviços previstos no termo de referência eseus anêxos.
O valor global do contrato que advir do processo licitatório, será dividido em 10 (dez)
parcelas iguais.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos

CLÁUSULA SETIMA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE
l) Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
ll) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retnbuição da Administração para a justa remuneraçáo, será efetuada a
manutenção do equilÍbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n." 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - OO PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA
l) A entrega dos produtos/serviços deverão ocorrer em no máximo 15 (quinze) dias corridos
após o recebimento da "Ordem de Fornêcimento/Serviço" emitida pela Secretaria Municipal
de Educação - SEMED.
ll) A entrega dos produtos/serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Fornecimento/Serviço"

lll) Sendo os produtos/Serviços diferentes das especificações ou apresentarem

defeitos,

serão considerados não entregues.
lV) A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaçóes e condiçôes do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

V) Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificaçóes
técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente
corrigido em até 5 (cinco) dias úteis, após notificação do Contratante durante a vigência do
contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA NoNA. DAS PENALIDADES
9.'Í Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida
a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançóes, segundo a gravidade da
íalta cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigaÇões e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acaffet prejuízos à CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sançáo mais grave.
ll - multas:

(
Rua Rafael de Almeidâ, 600 - São Salvador, lmperatriz/MA
CEP

65916-193 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

/-Ttlã.-'
,41'i

ESTADO DO MARANHÃO

(

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA'IRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

1\

l.-v

a) O,O3% (três centésimos por cento) por die sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão , em razáo da inexecução total.

cenÍésrrm os por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alÍneas.
c) 5 ?6 (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenÇão
das condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais -, entrega inÍerior a 50/o
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados íora das especificaÇóes
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administraçáo, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

b) 0,06% (seis

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1. A inexecução total ou parcial do contrato ensêja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93 , de 21106193.
10.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato.
a) o náo-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos,
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administraçáo a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) o desatendimento das determinaçóes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuçáo, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
f) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
g) a dissoluçáo da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordrnado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 2'l de junho de í993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaÇões pelas sucessivas e
outras previstas,
mobilizações
contratualmente imprevistas desmobilizações
pela
suspensão do
de
optar
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
cumprimento das obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situação;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Adminrstração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso
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de calamidade pública, grave perturbação dâ ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bêm como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) a subcontrataçáo total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisâo
ou incorporaÇão, que implique violaÇão da Lei de LicitaÇões ou prêjudique a regular
execução do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- SUBCONTRATAÇAO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatri/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA),

_

de

de 20í 9

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEI\ÍUNHAS

CPF

CPF
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 OALEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome

da Empresa)_,

por

intermédio

do seu

inscrito

representante

no

CNPJ/MF sob no
o(a) S(a)

legal

edo
_, portador da Carteira de ldentidade no
cPFno-'DEcLÂRA,parafinSdodispostonoinc.Vdoart.27daLei

no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante lêgal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

a.
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ANEXO VI

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe crÊrucra E cuMpRrMENTo Dos REeutstros DE
HABTLTTAÇÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n"
005/2019-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração e feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA),

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa

a\
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