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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° SRP001/2023 

PROCESSO ADMINSITRATIVO: 202301002/23 
 

 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, por meio da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeiro, designado, torna público para conhecimento dos interessados 
que fará realizar o processo licitatório na modalidade PREGÃO, para Registro de Preço em sua forma 
ELETRÔNICA, sob o nº 001/2023(Processo Administrativo nº 202301002/23– CPL), do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE, o certame se realizará, às 08h00min (oito horas) do dia 03 de fevereiro de 2023, 
destinado a aquisição de livros voltados para a rede de ensino infantil, fundamental I e II E EJA, para atender 
as necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA., conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos. 

 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão,  
sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração 
Pública; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas 
ainda todas as suas alterações; Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto nº 10.024/19 de 20 de 
Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e 
serviços comuns de engenharia, e dá outras providências, e Decreto Municipal 012/2023 Regulamenta o 
pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá 
outras providências no âmbito Municipal e Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto 
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei 
Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos 

 
1.3. O recebimento das propostas será a partir das 18:00hrs/min (dezoito horas) do dia 24 de janeiro de 
2023.O início da sessão pública será às 08h00min (oito horas) do dia 03 de fevereiro de 2023, no endereço 
eletrônico http://www.comprasbr.com.br/18, no horário de Brasília - DF. 

 
1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital. 

 
 

 

2.1. Registro de Preço para futura aquisição de livros voltados para a rede de ensino infantil, fundamental I e 
II E EJA para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

 

 

3.1. Poderão participar deste Pregão: 
 

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto 
da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste 
Edital e seus Anexos; 

 

 

4.1. Não poderão participar deste Pregão: 
 

4.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital. 
 

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, 

http://www.cidadecompras.com.br/
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5. DO CREDENCIAMENTO 

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

em dissolução ou em liquidação; 
 

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta 
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de 
licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida, Estado do Maranhão. 

 
4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 
 

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Magalhães De 
Almeida, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico. 

 
4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

 

 

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site http://www.comprasbr.com.br/18. 

 
5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de 
seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão Eletrônico. 

 
5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a 
Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios 
estabelecidos no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei 
Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

 

6.1. A licitante arrematante deverá ter anexado, obrigatoriamente, no sistema e em ordem, cópia dos 
documentos abaixo e cópias devidamente autenticada em cartório digital, da documentação que impossibilita 
a pesquisa da sua veracidade pela internet: 

 
6.1.1 Habilitação Jurídica 

 
a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário. 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor seguido de todas as alterações, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Cpf, RG do 
Empresário. 

 
c) Prova de regularidade fiscal, perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional 

http://www.cidadecompras.com.br/
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do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante. 
 

d) Certidão negativa de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais emitida 
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do(s) responsável(eis) 
(diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante. 

 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, com base nos arts. 
642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 
12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2023 da CGJT, de 21 de janeiro de 2023; e 
certidão com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021 do Ministério Do 
Trabalho E Previdência, Secretaria De Trabalho, Coordenação-Geral de Recursos, do(s) 
responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante. 

 
f) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 
 

g) 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. 

 
h) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 

exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 
 

i) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do 
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade. 

 
6.1.2 Regularidade Fiscal: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

 
b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, 
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 

 
c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo 

Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a 
Fazenda Estadual; 

 
d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do 

Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante; 
 

e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica 
Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço; 

 
f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem; 

 
g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante; 

 
h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante. 



. 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

 

 

i) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria- 
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 
j) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
k) Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 
 

l) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

 
m) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do 

licitante, e certidão negativa de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais 
emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 

 
b) Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante, 
acompanhada da CNDP – Certidão Negativa de Débitos Profissionais, do contador 
responsável, exceto para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de 
materiais no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme, Artigo 3° 
do Decreto n°8.538 de 2015. 

 
c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste 

subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura. 
 

6.1.4 Regularidade Trabalhista: 
 

a) Certidão de prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, com 
base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas 
Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2023 da CGJT, de 21 de janeiro de 
2023; e certidão com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021 do 
Ministério Do Trabalho E Previdência, Secretaria De Trabalho, Coordenação-Geral de 
Recursos, da Empresa licitante. 

 
6.1.5 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, § 1º do art. 30 da 8.666/93: 

 
a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o 
subscreveu; poderá ser pedido   Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade 
dos mesmos. 

 
6.2. Declaração assinada pelo Responsável técnico de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo II. 

 
6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do artigo 
32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo III. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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7. DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV. 

 
6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto nº 
4.358/02, conforme modelo no Anexo V. 

 
6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de 
habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 
10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI. 

 
6.7. Declaração assinada pelo representante legal de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao 
exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 
8.666, no ato da assinatura do contrato, conforme modelo no Anexo VII. 

 
6.8. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 
60 (sessenta) dias, contados de sua expedição. 

 
6.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
6.10 Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos 
exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será 
permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de 
diligência, salvo item 10.10. 

 
6.11 As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites 
de cada órgão emissor. 

 
6.12 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos 
para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir dos mesmos autenticidade e integridade. 

 
6.13 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam 
omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das 
Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 
10024/19. 

 
6.13 Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e julgamento 
conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados. 

 

 

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeiro(a) esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por 
meio de lances em valores unitários. 

 

 

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
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8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente 
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 13h59min 
(treze horas e cinquenta e nove minutos) do dia 03 de fevereiro de 2023. (Horário de Brasília). 

 
8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. 

 
8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no 
sistema Portal de Comprasbr, sendo obrigatório o preenchimento dos campos “Vl Unitário” (valor 
unitário),“Vl Total” (valor total), “Modelo” (do produto), “Marca/Fabricante” (do Produto). 

 
8.5.1.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante. 

 
8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá 
acessar o sistema Portal de Comprasbr para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir 
do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas. 

 
8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo 
Portal de Comprasbr a cópia da proposta no endereço http://http://www.comprasbr.com.br/18/18/de 
acordo § 2º art. 38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto 
federal supracitado. 

 
8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da proposta de 

preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto 
ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e 
devidamente assinada pelo seu representante legal. 

 
8.8. A Proposta de Preços deverá conter: 

 
8.8.1. Prazo de validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; 
 

8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais; 
 

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital; 
 

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência; 
 

8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de 
qualquer natureza, resultante do fornecimento/serviço; 

 
8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNPJ, 

nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento. 
 

8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos. 
 

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às 
especificações deste Edital. 

 
8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes, 
liberados dos compromissos assumidos. 

 
8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência. 

 
8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, 
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas 
que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas 
nas ofertas das demais licitantes. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/
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8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas. 

 
9. ABERTURA DA SESSÃO  

 
9.1. A partir das 08h00 (oito) do dia 03 de fevereiro de 2023, terá início a sessão pública do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 001/2023, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da 
etapa de lances, conforme Edital. 

 
10. FORMULAÇÃO DOS LANCES  

 
10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, 
cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no 
Decreto nº 10.024/19. 

 
10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de 
registro e valor. 

 
10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação 
dos mesmos. 

 
10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado 
no sistema. 

 
10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

 
10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da 
detentora do lance. 

 
10.7. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances. 

 
10.7.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo 

dos atos realizados. 
 

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 
Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro 
aos participantes. 

 
10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo de 
Disputa “ABERTO” ou seja por um período de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a 
partir do 8º (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de 
2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo 
vencedor a menor oferta. 

 
10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavos. 

 
10.9. O Pregoeiro ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando 
contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido 
preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação. 

 
10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a 
situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos 
documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a 
autenticidade da documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/19. 
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10.11.O Pregoeiro anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de 
lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 

 
11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da 
Proposta de Preço. 

 
11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências 
de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao edital; 

 
11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar com 

a LICITANTE para que seja obtido preço melhor. 
 

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera 
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014,e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por lote, 
observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado 
apontado pelo sistema será rejeitada. 

 
11.6 Proposta arrematante abaixo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do valor de referência 
demonstrado após fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de 
entrada de cada ítem arrematado. 

 
 

12. DOS RECURSOS  
 

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de 
interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeiro, se aceito a intenção 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e 
exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais 
licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e 
exclusivamente através do portal, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 

 
12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer 
e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 
12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida/Ma, à Rua Manoel Pires de Castro, 
279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma, , durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 
12:00h (doze horas). 

 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA  

 
13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 
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13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato, 
no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 
13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, quando a convocada não comparecer 
no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, 
ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de 
classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 11.3. 

 
13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de 
MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

 
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES  

 
14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de Magalhães De Almeida, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a pena. 

 
14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o 
LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais. 

 
14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades: 

 
14.3.1. Advertência; 

 
14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), 

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições 
pactuadas; 

 
14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no 

cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura; 
 

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

 
14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

 
14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das 

penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras 
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja 
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, 
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas 

conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em 
seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis. 

 
14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 
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14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Magalhães De Almeida. 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  

 
15.1. Na Licitação não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações. 

 
16. DO CONTRATO  

 
16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no 
Anexo VIII. 

 
16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado 
integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as 
obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos. 

 
16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte 
integrante do Contrato, independente de transcrição. 

 
17. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO  

 
17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do contratado. 

 
18. DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA  

 
18.1. Os bens e materiais deverão ser entregues/executados, na qualidade, quantidade e periodicidade 
especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições 
implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga- 
se a substituir os bens e materiais que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções 
cabíveis. 

 
18.2. Os bens e materiais deverão ser entregues/executados integralmente sem falhas, de acordo com as 
necessidades da Secretaria Municipal de Administração e serão executadas conforme ordem de 
Fornecimento/Serviço. 

 
18.3. Os bens e materiais deverão ser entregues no local indicado no Termo de Referência. 

 
19. DO PAGAMENTO  

 
19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Materiais Fornecidos, após a comprovação 
de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante 
a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execução do 
Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os 
Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

 
19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das 
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 
19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular 
em desconformidade com item 19.1. 
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20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

 
20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeiro responsável por esta licitação, exclusivamente no 
endereço do Portal de Comprasbr http://www.comprasbr.com.br/18, até 3 (três) dias úteis anterior à data 
fixada no preâmbulo. 

20.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao 
Edital; 

 
20.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas 

que tenham adquirido o presente Edital. 
 

20.1.3. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

 
21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO  

 
21.1. Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que 
tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal de 
Comprasbr no endereço eletrônico, http://www.comprasbr.com.br/18no prazo mencionado. 

 
21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1º do art. 24 do Decreto 10024/19; 

 
21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame; 

 
21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

 
21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do 
Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as 
cláusulas e regras prevista nesse Edital. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente 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. 

 
22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e 
observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso. 

 
22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º do 
Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 
22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer 
fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário 
anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 
22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública deste Pregão. 

 
22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do Pregoeiro, 
que designará nova data para a continuação dos trabalhos. 

 
22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço do 
Portal de Comprasbr – endereço http://www.comprasbr.com.br/18. 

 
22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, apresentar, 
a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do 
Estado que haja tributado a operação. 

 
23. DOS ANEXOS  

 
23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos: 

23.1.1 Anexo I – Termo de Referência. 
 

23.1.2 Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP. 
 

23.1.3 Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos. 
 

23.1.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital 
 

23.1.5 Anexo V – Modelo de Declaração que não emprega menores. 
 

23.1.6 Anexo VI – Modelo de Declaração Veracidade 
 

22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços 
 

22.1.8 Anexo VIII – Minuta do Contrato 
 

MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, 19 DE JANEIRO DE 2023. 

 

Pregoeiro Municipal 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

http://www.cidadecompras.com.br/
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO I 
  TERMO DE REFERENCIA  

 

 Registro de Preço para futura aquisição de livros voltados para a rede de ensino 
infantil, fundamental I e II E EJA para  atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

 

  LOTE 01-LIVRO DIDATICOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL      

 Item DESCRIÇÃO Und Quant V.Unit(R$) V. Total (R$)  

 1 Livro didático para o aluno na Educação Infantil Volume 1 (3 anos)- 

LIVRO DO ALUNO:A coleção deve trabalhar de forma integrada e 

constextualizada as diferentes áreas do conhecimento. Por meio das 

atividades propostas, o aluno deverá brincar, explorar, fazer descobertas 

e estabelecer relações necessárias para desenvolver uma aprendizagem 

significativa. 
● Cada volume deve conter no minimo 6 unidades didáticas    ; 

● Cada unidade deve apresentar no minimo 24 fichas de trabalho,as 

fichas podem ser destacadas para facilitar seu manuseio e podem ser 

organizadas em pastas bimestrais, trimestrais ou semestrais ; 

● O livro deve estar de    acordo com as diretrizes da BNCC. 

● O livro deve despertar nas crianças atitudes de respeito pelo meio 

ambiente; 

● Os livros de contos devem ser selecionados para auxiliar a criança a 

desenvolver a competência linguística e a compreensão e expressão 

oral; 
● Os livros devem conter atividades que desenvolvem o processo da 
leitura e escrita ; ● O livro deve 

propor    dinâmicas    que    desenvolvam    suas    habilidades    sociais 

KIT 520    

 2 Livro didático para o aluno na Educação Infantil Volume 2 (4 anos)- 

LIVRO DO ALUNO:A coleção deve trabalhar de forma integrada e 

constextualizada as diferentes áreas do conhecimento. Por meio das 

atividades propostas, o aluno deverá brincar, explorar, fazer descobertas 

e estabelecer relações necessárias para desenvolver uma aprendizagem 

significativa. 

● Cada volume deve conter 2(dois)livros de fichas de trabalho   ; 

● As fichas podem ser destacadas para facilitar seu manuseio e podem 

ser organizadas em pastas bimestrais, trimestrais ou semestrais ; 
● Devem conter 2(dois)livros de literatura,favorecendo o 
desenvolvimento       da       competência       leitora       dos       alunos; 

● Devem conter 2(dois)livros de Educação Ambiental ,para estimular o 

contato com a natureza por meio de ações sutentáveis e ainda incentivar 

o aluno no processo de concientização. 

● Os livro devem estar de   acordo com as diretrizes da BNCC. 

● Devem despertar nas crianças atitudes de respeito pelo meio 

ambiente; 

● Devem conter atividades que desenvolvem o processo da leitura e 

escrita ; 

● Devem propor dinâmicas que desenvolvam suas habilidades 
sociais,comunicativas e sociais,alem de abranger todos os estilos de 

aprendizagem e multiplas linguagens. 

KIT 470    
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 3 Livro didático para o aluno na Educação Infantil Volume 3 (5 anos)- 

LIVRO DO ALUNO:A coleção deve trabalhar de forma integrada e 

constextualizada as diferentes áreas do conhecimento. Por meio das 

atividades propostas, o aluno deverá brincar, explorar, fazer descobertas 

e estabelecer relações necessárias para desenvolver uma aprendizagem 

significativa. 
● Cada volume deve conter 2(dois)livros de fichas de trabalho   ; 

● As fichas podem ser destacadas para facilitar seu manuseio e podem 

ser organizadas em pastas bimestrais, trimestrais ou semestrais ; 

● Devem conter 2(dois)livros de literatura,favorecendo o 

desenvolvimento       da       competência       leitora       dos       alunos; 

● Devem conter 2(dois)livros de Educação Ambiental ,para estimular o 
contato com a natureza por meio de ações sutentáveis e ainda incentivar 

o aluno no processo de concientização. 

● Os livro devem estar de   acordo com as diretrizes da BNCC. 

● Devem despertar nas crianças atitudes de respeito pelo meio 

ambiente; 

● Devem conter atividades que desenvolvem o processo da leitura e 

escrita ; 

● Devem propor dinâmicas que desenvolvam suas habilidades 

sociais,comunicativas e sociais,alem de abranger todos os estilos de 

aprendizagem e multiplas linguagens. 

KIT 550    

  Valor total da proposta      

  LOTE 02 -CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 
SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 

     

 Item Descrição Und Qtd V. UNIT 
R$ 

V. TOTAL R$  

 1 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA 1º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve ter como objetivo desenvolver e aprimorar as 

competências de leitura e escrita, por meio da abordagem de conteúdos 

em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

.Sequência        Didática:Leitura,Estudo   da    Lingua,Oralidade,Escrita 

,caligrafia 

.Atividades de Interpretação de texto 

.Praticas dos conhecimentos sobre o funcionamento da Lingua 
Portuguesa(Gramática e Ortografia) e de produção de textos escritos e 
orais. 

UND 500    

 2 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA 2º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve ter como objetivo desenvolver e aprimorar as 

competências de leitura e escrita, por meio da abordagem de conteúdos 

em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

.Sequência        Didática:Leitura,Estudo   da    Lingua,Oralidade,Escrita 

,caligrafia 

.Atividades de Interpretação de texto 

.Praticas   dos   conhecimentos   sobre   o   funcionamento   da   Lingua 
Portuguesa(Gramática e Ortografia) e de produção de textos escritos e 
orais. 

Und 480    

 3 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 
SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA 3º ANO ENSINO 

Und 510    



. 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

 

 
  FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve ter como objetivo desenvolver e aprimorar as 
competências de leitura e escrita, por meio da abordagem de conteúdos 

em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

.Sequência        Didática:Leitura,Estudo   da    Lingua,Oralidade,Escrita 

.Atividades de Interpretação de texto 

.Praticas dos conhecimentos sobre o funcionamento da Lingua 

Portuguesa(Gramática e Ortografia) e de produção de textos escritos e 

orais. 

     

 4 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA 4º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve ter como objetivo desenvolver e aprimorar as 

competências de leitura e escrita, por meio da abordagem de conteúdos 

em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
.Sequência        Didática:Leitura,Estudo   da    Lingua,Oralidade,Escrita 

.Atividades de Interpretação de texto 

.Praticas dos conhecimentos sobre o funcionamento da Lingua 

Portuguesa(Gramática e Ortografia) e de produção de textos escritos e 
orais. 

Und 530    

 5 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA 5º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve ter como objetivo desenvolver e aprimorar as 

competências de leitura e escrita, por meio da abordagem de conteúdos 

em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
.Sequência        Didática:Leitura,Estudo   da    Lingua,Oralidade,Escrita 

.Atividades de Interpretação de texto 

.Praticas dos conhecimentos sobre o funcionamento da Lingua 

Portuguesa(Gramática e Ortografia) e de produção de textos escritos e 

orais. 

Und 680    

 6 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA   6º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

105 páginas.O livro deve reforçar e ampliar o aprendizado do aluno, 

aprimorando seus conhecimentos linguísticos e textuais, desenvolver 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o levar a 

estudar para as avaliações escolares. O livro deve propor atividades dos 

eixos de Conhecimentos linguísticos (gramática e ortografia), Leitura e 

Produção de textos. 

.Reforço dos conhecimentos linguísticos:Atividades de gramática e 

ortografia que propiciem a retomada, revisão e ampliação dos 

conhecimentos da língua portuguesa, apropriando-se, por meio das 

atividades     propostas,      cada      vez      mais     da     norma-padrão. 

.Diversidade de gêneros:Notícia, reportagem, petição on-line, vlog de 

opinião, infográfico, anúncio de propaganda, roteiro de cinema, cordel, 

carta de reclamação, entre outros gêneros são propostos para análise dos 

alunos . 

.Preparação para o vestibular:O Livro deve oferecer ao estudante um 

primeiro contato com as atividades presentes nos principais vestibulares. 
.Versatilidade e flexibilidade : O livro deve abordar as habilidades da 
BNCC, comuns às escolas do ensino básico. 

Und 674    

 7 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA   7º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

105 páginas.O livro deve reforçar e ampliar o aprendizado do aluno, 

Und 494    
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  aprimorando seus conhecimentos linguísticos e textuais, desenvolver 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o levar a 

estudar para as avaliações escolares. O livro deve propor atividades dos 

eixos de Conhecimentos linguísticos (gramática e ortografia), Leitura e 

Produção de textos. 

.Reforço dos conhecimentos linguísticos:Atividades de gramática e 

ortografia que propiciem a retomada, revisão e ampliação dos 

conhecimentos da língua portuguesa, apropriando-se, por meio das 

atividades     propostas,      cada      vez      mais     da     norma-padrão. 

.Diversidade de gêneros:Notícia, reportagem, petição on-line, vlog de 

opinião, infográfico, anúncio de propaganda, roteiro de cinema, cordel, 

carta de reclamação, entre outros gêneros são propostos para análise dos 

alunos . 

.Preparação para o vestibular:O Livro deve oferecer ao estudante um 

primeiro contato com as atividades presentes nos principais vestibulares. 

.Versatilidade e flexibilidade : O livro deve abordar as habilidades da 

BNCC, comuns às escolas do ensino básico. 

     

 8 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA   8º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

105 páginas.O livro deve reforçar e ampliar o aprendizado do aluno, 

aprimorando seus conhecimentos linguísticos e textuais, desenvolver 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o levar a 

estudar para as avaliações escolares. O livro deve propor atividades dos 

eixos de Conhecimentos linguísticos (gramática e ortografia), Leitura e 

Produção de textos. 

.Reforço dos conhecimentos linguísticos:Atividades de gramática e 

ortografia que propiciem a retomada, revisão e ampliação dos 

conhecimentos da língua portuguesa, apropriando-se, por meio das 

atividades     propostas,      cada      vez      mais     da     norma-padrão. 

.Diversidade de gêneros:Notícia, reportagem, petição on-line, vlog de 

opinião, infográfico, anúncio de propaganda, roteiro de cinema, cordel, 

carta de reclamação, entre outros gêneros são propostos para análise dos 

alunos . 

.Preparação para o vestibular:O Livro deve oferecer ao estudante um 

primeiro contato com as atividades presentes nos principais vestibulares. 
.Versatilidade e flexibilidade : O livro deve abordar as habilidades da 
BNCC, comuns às escolas do ensino básico. 

Und 560    

 9 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR DE LINGUA PORTUGUESA   9º ANO ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

105 páginas.O livro deve reforçar e ampliar o aprendizado do aluno, 

aprimorando seus conhecimentos linguísticos e textuais, desenvolver 

habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o levar a 

estudar para as avaliações escolares. O livro deve propor atividades dos 

eixos de Conhecimentos linguísticos (gramática e ortografia), Leitura e 

Produção de textos. 

.Reforço dos conhecimentos linguísticos:Atividades de gramática e 

ortografia que propiciem a retomada, revisão e ampliação dos 

conhecimentos da língua portuguesa, apropriando-se, por meio das 

atividades     propostas,      cada      vez      mais     da     norma-padrão. 

.Diversidade de gêneros:Notícia, reportagem, petição on-line, vlog de 

opinião, infográfico, anúncio de propaganda, roteiro de cinema, cordel, 

carta de reclamação, entre outros gêneros são propostos para análise dos 

alunos . 
.Preparação para o vestibular:O Livro deve oferecer ao estudante um 

Und 700    
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  primeiro contato com as atividades presentes nos principais vestibulares. 

.Versatilidade e flexibilidade : O livro deve abordar as habilidades da 

BNCC, comuns às escolas do ensino básico. 

     

 10 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     1º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve possibilitar e colocar em prática os conteúdos 

estudados em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), por meio de atividades diversificadas que ajudam na 

sistematização e aplicação dos conteúdos estudados. .Atividades 

diversificadas que vão ajudar o aluno a compreender ideias,exercitar 

operações    matematicas    comuns    no    dia    a    dia    e    resolver; 

.Compreensão:Aprender o significado dos objetos matematicos e suas 

aplicações; 

. Considerar as cinco unidades temáticas propostas pela 

BNCC:Números,Álgebra,Geometria,Grandezas e 

Medidas,Probabilidade e Estatística 

Und 500    

 11 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     2º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve possibilitar e colocar em prática os conteúdos 

estudados em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), por meio de atividades diversificadas que ajudam na 

sistematização e aplicação dos conteúdos estudados. .Atividades 

diversificadas que vão ajudar o aluno a compreender ideias,exercitar 

operações    matematicas    comuns    no    dia    a    dia    e    resolver; 

.Compreensão:Aprender o significado dos objetos matematicos e suas 

aplicações; 

. Considerar as cinco unidades temáticas propostas pela 

BNCC:Números,Álgebra,Geometria,Grandezas e 

Medidas,Probabilidade e Estatística 

Und 480    

 12 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     3º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

70 paginas.O livro deve possibilitar e colocar em prática os conteúdos 

estudados em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), por meio de atividades diversificadas que ajudam na 

sistematização e aplicação dos conteúdos estudados. .Atividades 

diversificadas que vão ajudar o aluno a compreender ideias,exercitar 

operações    matematicas    comuns    no    dia    a    dia    e    resolver; 

.Compreensão:Aprender o significado dos objetos matematicos e suas 

aplicações; 

. Considerar as cinco unidades temáticas propostas pela 

BNCC:Números,Álgebra,Geometria,Grandezas e 

Medidas,Probabilidade e Estatística 

Und 510    

 13 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     4º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

80 paginas.O livro deve possibilitar e colocar em prática os conteúdos 

estudados em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), por meio de atividades diversificadas que ajudam na 

sistematização e aplicação dos conteúdos estudados. .Atividades 
diversificadas que vão ajudar o aluno a compreender ideias,exercitar 

Und 530    
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  operações   matematicas    comuns    no    dia    a    dia    e    resolver; 

.Compreensão:Aprender o significado dos objetos matematicos e suas 

aplicações; 

. Considerar as cinco unidades temáticas propostas pela 

BNCC:Números,Álgebra,Geometria,Grandezas e 

Medidas,Probabilidade e Estatística 

     

 14 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     5º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL I-LIVRO DO ALUNO:O livro deve ter no minimo 

80 paginas.O livro deve possibilitar e colocar em prática os conteúdos 

estudados em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), por meio de atividades diversificadas que ajudam na 

sistematização e aplicação dos conteúdos estudados. .Atividades 

diversificadas que vão ajudar o aluno a compreender ideias,exercitar 

operações    matematicas    comuns    no    dia    a    dia    e    resolver; 

.Compreensão:Aprender o significado dos objetos matematicos e suas 

aplicações; 

. Considerar as cinco unidades temáticas propostas pela 

BNCC:Números,Álgebra,Geometria,Grandezas e 

Medidas,Probabilidade e Estatística 

Und 680    

 15 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     6º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

152 páginas.O livro deve ter como objetivo oferecer atividades extras de 

fixação/contextualização para alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). As atividades devem estar divididas por assunto e temas, de 

maneira a contemplar as habilidades da BNCC, e apresentados de 

acordo com as diretrizes do documento. 

.Habilidades e competências da BNCC: deve ter como foco o auxílio no 

desenvolvimento de grande parte das habilidades estabelecidas pela 

BNCC . 

.Versatilidade e flexibilidade:abordar as habilidades da BNCC, comuns 

às escolas do ensino básico. 

.Estudo com atividades específicas:O livro deve aprofundar o 

conhecimento do aluno e exercitar suas habilidades e competências por 

meio de atividades extras a   ser   trabalhadas na   sala de aula . 
.Preparação para avaliações e vestibulares:Trazer questões de provas 
oficiais, como: OBM, Obmep, Canguru, Enem, Saresp, entre outras. 

Und 674    

 16 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     7º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

136 páginas.O livro deve ter como objetivo oferecer atividades extras de 

fixação/contextualização para alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). As atividades devem estar divididas por assunto e temas, de 

maneira a contemplar as habilidades da BNCC, e apresentados de 

acordo com as diretrizes do documento. 

.Habilidades e competências da BNCC: deve ter como foco o auxílio no 
desenvolvimento de grande parte das habilidades estabelecidas pela 

BNCC . 

.Versatilidade e flexibilidade:abordar as habilidades da BNCC, comuns 

às escolas do ensino básico. 
.Estudo   com   atividades   específicas:O   livro   deve   aprofundar   o 

Und 494    
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  conhecimento do aluno e exercitar suas habilidades e competências por 

meio de atividades extras a ser trabalhadas na sala de aula . 

.Preparação para avaliações e vestibulares:Trazer questões de provas 

oficiais, como: OBM, Obmep, Canguru, Enem, Saresp, entre outras. 

     

 17 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     8º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

104páginas.O livro deve ter como objetivo oferecer atividades extras de 

fixação/contextualização para alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). As atividades devem estar divididas por assunto e temas, de 

maneira a contemplar as habilidades da BNCC, e apresentados de 

acordo com as diretrizes do documento. 
.Habilidades e competências da BNCC: deve ter como foco o auxílio no 

desenvolvimento de grande parte das habilidades estabelecidas pela 

BNCC . 

.Versatilidade e flexibilidade:abordar as habilidades da BNCC, comuns 

às escolas do ensino básico. 

.Estudo com atividades específicas:O livro deve aprofundar o 

conhecimento do aluno e exercitar suas habilidades e competências por 

meio de atividades extras a   ser   trabalhadas na   sala de aula . 

.Preparação para avaliações e vestibulares:Trazer questões de provas 

oficiais, como: OBM, Obmep, Canguru, Enem, Saresp, entre outras. 

Und 560    

 18 CADERNO DE APRENDIZAGEM E ATIVIDADES 

SUPLEMENTAR     DE     MATEMÁTICA     9º     ANO     ENSINO 

FUNDAMENTAL II-LIVRO DO ALUNO :O livro deve ter no minimo 

136 páginas.O livro deve ter como objetivo oferecer atividades extras de 

fixação/contextualização para alunos dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). As atividades devem estar divididas por assunto e temas, de 

maneira a contemplar as habilidades da BNCC, e apresentados de 

acordo com as diretrizes do documento. 

.Habilidades e competências da BNCC: deve ter como foco o auxílio no 

desenvolvimento de grande parte das habilidades estabelecidas pela 

BNCC . 

.Versatilidade e flexibilidade:abordar as habilidades da BNCC, comuns 

às escolas do ensino básico. 

.Estudo com atividades específicas:O livro deve aprofundar o 

conhecimento do aluno e exercitar suas habilidades e competências por 

meio de atividades extras a   ser   trabalhadas na   sala de aula . 

.Preparação para avaliações e vestibulares:Trazer questões de provas 

oficiais, como: OBM, Obmep, Canguru, Enem, Saresp, entre outras. 

Und 700    

        

  LOTE 03-LIVROS   DIDATICOS   DESTINADOS   AO   ENSINO 
RELIGIOSO 

     

 Item Descrição Und. Qtd V. Unit. R$ V. Total R$  

 1 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:1º ano Fundamental I – O 

Projeto deve ser pautado em valores, com o objetivo de educar para a 

vida, por meio de propostas de aulas que contribuam para a formação 

integral dos alunos e colaborem com um novo olhar para novos 

conhecimentos, interação e diálogo intercultural. Sempre focando no 

desenvolvimento da capacidade do estudante em se relacionar com o 

outro, respeitando a diversidade religiosa e cultural do Brasil e do 

mundo, compreendendo a educação como parte integrante da ação 

evangelizadora da Igreja, semeando nos alunos as atitudes de 

solidariedade, escuta respeitosa, espiritualidade e sensibilidade. A obra 

Und. 500    
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  deve conter: 

• Eixos integradores que valorizam as culturas indígena e africana, 

direitos       humanos,        cidadania        e       educação       ambiental. 

• Proposta pedagógico-didática com base no desenvolvimento de 

competências        para        a        vida        cotidiana        do        aluno. 

• Atividades com base na educação integral que exploram a dimensão 

do pensar, sentir e agir. A seção Lendo a Bíblia amplia a consciência 

cultural e religiosa do aluno. 

-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso, dimensões 

de aproximadamente 20,5 cm X 27,5 cm. Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico adequado para essa 

faixa etária, letra em caixa alta, atividades complementares para 

assimilação do conteúdo abordado. 

 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina 

     

 2 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:2º ano Fundamental I -O 

Projeto deve ser pautado em valores, com o objetivo de educar para a 

vida, por meio de propostas de aulas que contribuam para a formação 

integral dos alunos e colaborem com um novo olhar para novos 

conhecimentos, interação e diálogo intercultural. Sempre focando no 

desenvolvimento da capacidade do estudante em se relacionar com o 

outro, respeitando a diversidade religiosa e cultural do Brasil e do 

mundo, compreendendo a educação como parte integrante da ação 

evangelizadora da Igreja, semeando nos alunos as atitudes de 

solidariedade, escuta respeitosa, espiritualidade e sensibilidade. A obra 

deve conter: 

• Eixos integradores que valorizam as culturas indígena e africana, 

direitos       humanos,        cidadania        e       educação       ambiental. 

• Proposta pedagógico-didática com base no desenvolvimento de 

competências        para        a        vida        cotidiana        do        aluno. 

• Atividades com base na educação integral que exploram a dimensão 

do pensar, sentir e agir. A seção Lendo a Bíblia amplia a consciência 

cultural e religiosa do aluno. 

-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso , dimensões 

de aproximadamente 20,5 cm X 27,5 cm. Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico adequado para essa 

faixa etária, letra em caixa alta, atividades complementares para 

assimilação do conteúdo abordado. 
 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina. 

Und. 480    

 3 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:3º ano Fundamental I-O 

Projeto deve ser pautado em valores, com o objetivo de educar para a 

vida, por meio de propostas de aulas que contribuam para a formação 

integral dos alunos e colaborem com um novo olhar para novos 

conhecimentos, interação e diálogo intercultural. Sempre focando no 

desenvolvimento da capacidade do estudante em se relacionar com o 

outro, respeitando a diversidade religiosa e cultural do Brasil e do 

mundo, compreendendo a educação como parte integrante da ação 

evangelizadora da Igreja, semeando nos alunos as atitudes de 

solidariedade, escuta respeitosa, espiritualidade e sensibilidade. A obra 
deve conter: 

Und. 510    
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  • Eixos integradores que valorizam as culturas indígena e africana, 

direitos       humanos,        cidadania        e       educação       ambiental. 

• Proposta pedagógico-didática com base no desenvolvimento de 

competências        para        a        vida        cotidiana        do        aluno. 

• Atividades com base na educação integral que exploram a dimensão 

do pensar, sentir e agir. A seção Lendo a Bíblia amplia a consciência 

cultural e religiosa do aluno. 

 
-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso , dimensões 

de aproximadamente 20,5 cm X 27,5 cm. Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico adequado para essa 

faixa etária, letra em caixa alta, atividades complementares para 

assimilação do conteúdo abordado. 

-Deve acompanhar o LIVRO DO PROFESSOR composto por: 1 Livro 

impresso idêntico ao livro do aluno,. Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação brochura, capa impressa em 

papel-cartão. Atividades complementares para assimilação do conteúdo 

abordado.. O LIVRO DO PROFESSOR deve, ainda, conter notas 

simples sobre como cada atividade deve ser desenvolvida e as respostas 

de cada atividade. 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina 

     

 4 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:4º ano Fundamental I-O 

Projeto deve ser pautado em valores, com o objetivo de educar para a 

vida, por meio de propostas de aulas que contribuam para a formação 

integral dos alunos e colaborem com um novo olhar para novos 

conhecimentos, interação e diálogo intercultural. Sempre focando no 

desenvolvimento da capacidade do estudante em se relacionar com o 

outro, respeitando a diversidade religiosa e cultural do Brasil e do 

mundo, compreendendo a educação como parte integrante da ação 

evangelizadora da Igreja, semeando nos alunos as atitudes de 

solidariedade, escuta respeitosa, espiritualidade e sensibilidade. A obra 

deve conter: 

• Eixos integradores que valorizam as culturas indígena e africana, 

direitos       humanos,        cidadania        e        educação       ambiental. 

• Proposta pedagógico-didática com base no desenvolvimento de 

competências        para        a        vida        cotidiana        do        aluno. 

• Atividades com base na educação integral que exploram a dimensão 

do pensar, sentir e agir. A seção Lendo a Bíblia amplia a consciência 

cultural e religiosa do aluno. 

-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso com 

dimensões de aproximadamente 20,5 cm X 27,5 cm. Deverão ser 

ilustrados, com impressão no sistema 4 cores, encadernação em 

brochura, capa impressa em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico 

adequado para essa faixa etária, letra em caixa alta, atividades 

complementares     para      assimilação     do     conteúdo     abordado. 

 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina 

Und. 530    

 5 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:5º ano Fundamental I-O 

Projeto deve ser pautado em valores, com o objetivo de educar para a 

vida, por meio de propostas de aulas que contribuam para a formação 

integral dos alunos e colaborem com um novo olhar para novos 

conhecimentos, interação e diálogo intercultural. Sempre focando no 

Und. 680    
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  desenvolvimento da capacidade do estudante em se relacionar com o 

outro, respeitando a diversidade religiosa e cultural do Brasil e do 

mundo, compreendendo a educação como parte integrante da ação 

evangelizadora da Igreja, semeando nos alunos as atitudes de 

solidariedade, escuta respeitosa, espiritualidade e sensibilidade. A obra 

deve constar: 

• Eixos integradores que valorizam as culturas indígena e africana, 

direitos       humanos,        cidadania        e       educação       ambiental. 

• Proposta pedagógico-didática com base no desenvolvimento de 

competências        para        a        vida        cotidiana        do        aluno. 

• Atividades com base na educação integral que exploram a dimensão 

do pensar, sentir e agir. A seção Lendo a Bíblia amplia a consciência 

cultural e religiosa do aluno. 

Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso com 

dimensões de aproximadamente 20,5 cm X 27,5 cm. Deverão ser 

ilustrados, com impressão no sistema 4 cores, encadernação em 

brochura, capa impressa em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico 

adequado para essa faixa etária, letra em caixa alta, atividades 

complementares     para      assimilação     do     conteúdo     abordado. 
 

-Deve acompanhar o LIVRO DO PROFESSOR composto por: 1 Livro 

idêntico ao livro do aluno,. Deverão ser ilustrados, com impressão no 

sistema 4 cores, encadernação brochura, capa impressa em papel-cartão. 

Atividades complementares para assimilação do conteúdo abordado.. O 

LIVRO DO PROFESSOR deve, ainda, conter notas simples sobre como 

cada atividade deve ser desenvolvida e as respostas de cada atividade. 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 
se destina. 

     

 6 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:6º ano Fundamental II-A 

Coleção deve oferecer recursos valiosos para o Ensino Religioso, 

desenvolvendo a consciência religiosa do estudante no Ensino 

Fundamental II, deve ser voltado ao desenvolvimento dos valores, 

habilidades e competências previstas para a segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Com atenção especial à diversidade religiosa e cultural, a 

coleção permite que o estudante aprenda a valorizar o diálogo, as 

atitudes baseadas nos Direitos Humanos e a missão da escola católica.A 

coleção deve incentivar o aluno a respeitar todas as religiões por meio 

do estudo das diversas práticas religiosas do mundo, assim como suas 

respectivas manifestações culturais e artísticas, como dança, música e 

festas populares. A obra deve constar. 
 

-Proposta Pedagógico-Pastoral 

-Estrutura Didática com foco nas competências 

-Conteúdos e temas contextualizados e significativos 

-Atividades de pesquisa, reflexão e práticas 

 
-Os alunos devem ter acesso a discussões contextualizadas, atividades 

práticas e oficina de jogos lúdicos, que ajudem a construir 

posicionamento crítico, valores humanos, trabalho em equipe e uma 

cultura de paz. 
 

-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno com dimensões de 

aproximadamente 27.8 x 20.4 x 1.8 cm . Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico adequado para essa 

faixa etária. 

Und. 674    
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Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina 

     

 7 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:7º ano Fundamental II-A 

Coleção deve oferecer recursos valiosos para o Ensino Religioso, 

desenvolvendo a consciência religiosa do estudante no Ensino 

Fundamental II, deve ser voltado ao desenvolvimento dos valores, 

habilidades e competências previstas para a segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Com atenção especial à diversidade religiosa e cultural, a 

coleção permite que o estudante aprenda a valorizar o diálogo, as 

atitudes baseadas nos Direitos Humanos e a missão da escola católica.A 

obra deve constar: 
 

-Proposta Pedagógico-Pastoral 

-Estrutura Didática com foco nas competências 

-Conteúdos e temas contextualizados e significativos 

-Atividades de pesquisa, reflexão e práticas 

 
-Os alunos devem ter acesso a discussões contextualizadas, atividades 

práticas e oficina de jogos lúdicos, que ajudem a construir 

posicionamento crítico, valores humanos, trabalho em equipe e uma 

cultura de paz. 

 
-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso, dimensões 

de aproximadamente 27.8 x 20.4 x 1.8 cm . Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico adequado para essa 

faixa etária. 
 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina 

Und. 494    

 8 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:8º ano Fundamental II-A 

Coleção deve oferece recursos valiosos para o Ensino Religioso, 

desenvolvendo a consciência religiosa do estudante no Ensino 

Fundamental II, deve ser voltado ao desenvolvimento dos valores, 

habilidades e competências previstas para a segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Com atenção especial à diversidade religiosa e cultural, a 

coleção permite que o estudante aprenda a valorizar o diálogo, as 

atitudes baseadas nos Direitos Humanos e a missão da escola católica.A 

obra deve constar: 
 

-Proposta Pedagógico-Pastoral 

-Estrutura Didática com foco nas competências 

-Conteúdos e temas contextualizados e significativos 

-Atividades de pesquisa, reflexão e práticas 

 
-Os alunos devem ter acesso a discussões contextualizadas, atividades 

práticas e oficina de jogos lúdicos, que ajudem a construir 

posicionamento crítico, valores humanos, trabalho em equipe e uma 

cultura de paz. 
 

-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso, dimensões 

de aproximadamente 27.8 x 20.4 x 1.8 cm . Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um  projeto gráfico adequado para essa 

Und. 560    
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  faixa etária. 

 
Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina 

     

 9 LIVRO PARA O ENSINO RELIGIOSO:9º ano Fundamental II-A 

Coleção deve oferecer recursos valiosos para o Ensino Religioso, 

desenvolvendo a consciência religiosa do estudante no Ensino 

Fundamental II, deve ser voltado ao desenvolvimento dos valores, 

habilidades e competências previstas para a segunda etapa do Ensino 

Fundamental. Com atenção especial à diversidade religiosa e cultural, a 

coleção permite que o estudante aprenda a valorizar o diálogo, as 

atitudes baseadas nos Direitos Humanos e a missão da escola católica.A 

obra deve constar: 
-Proposta Pedagógico-Pastoral 

-Estrutura         Didática         com         foco         nas         competências 

-Conteúdos       e       temas       contextualizados       e       significativos 

-Atividades          de          pesquisa,          reflexão          e          práticas 
 

-Os alunos devem ter acesso a discussões contextualizadas, atividades 

práticas e oficina de jogos lúdicos, que ajudem a construir 

posicionamento crítico, valores humanos, trabalho em equipe e uma 

cultura de paz. 

 
-Material deve ser composto por 1 Livro do Aluno impresso, dimensões 

de aproximadamente 27.8 x 20.4 x 1.8 cm . Deverão ser ilustrados, com 

impressão no sistema 4 cores, encadernação em brochura, capa impressa 

em papel-cartão. Apresentar um projeto gráfico adequado para essa 

faixa etária. 

 

Alinhados com a BNCC e de acordo com a faixa etária do aluno ao qual 

se destina. 

Und. 700    

        

  LOTE 04-LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

     

 IT 
EM 

Descrição Und QTD  
Val.Unit(R$) 

Val.Total(R$)  

 1 LIVRO    EJA    ALFABETIZAÇÃO    INICIAL     -    LIVRO    DO 

ALUNO(CONHECER E APRENDER):Livro deve conter no minimo 

137 páginas,impressas em 4x 4 cores em papel offset 90g e capa 

laminada em papel triplex 300g.O livro deve atender às exigências da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação   e às determinações da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC) . 

Und 300    

 2 LIIVRO EJA 1 º ETAPA(1º,2º E 3º ANOS)-LIVRO DO ALUNO 

(CIDADANIA E SABER)-Livro deve conter no minimo 228 

páginas,impressas em 4x 4 cores em papel offset 90g e capa laminada 

em papel triplex 300g.O livro deve atender às exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e às determinações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) . 

Und 300    

 3 LIVRO EJA 2 º ETAPA(4º E 5º ANOS)-LIVRO DO ALUNO (ETICA 

E SOCIEDADE)-Livro deve conter no minimo 222 páginas,impressas 

em 4x 4 cores em papel offset 90g e capa laminada em papel triplex 

300g.O livro deve atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação   e às determinações da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) . 

Und 300    
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 4 LIVRO EJA 3 º ETAPA(6º E 7º ANOS)-LIVRO DO ALUNO 

(CIVISMO E MORAL)-Livro deve conter no minimo 282 

páginas,impressas em 4x 4 cores em papel offset 90g e capa laminada 

em papel triplex 300g.O livro deve atender às exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e às determinações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) . 

Und 300    

 5 LIVRO EJA 4 º ETAPA(8º E 9º ANOS)-LIVRO DO ALUNO 

(HONRA E PROGRESSO)-Livro deve conter no minimo 278 

páginas,impressas em 4x 4 cores em papel offset 90g e capa laminada 

em papel triplex 300g.O livro deve atender às exigências da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e às determinações da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) . 

Und 300    

 6 LIVRO    EJA    ALFABETIZAÇÃO    INICIAL     -    LIVRO    DO 

PROFESSOR(CONHECER E APRENDER):Livro deverá ser destinado 

aos professores da Alfabetização ,o livro deve está adequado aos 

grandes debates no cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e 

adultos e as contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN),na proposta deve estar incluso Formação Continuada 
para os professores e acompanhamento. 

Und 50    

 7 LIVRO EJA 1 º ETAPA(1º,2º E 3º ANOS)-LIVRO DO PROFESSOR 

(CIDADANIA E SABER):Livro deverá ser destinado aos professores 

do 1º,2º e 3º anos ,o livro deve está adequado aos grandes debates no 

cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e adultos e as 

contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN),na proposta deve estar incluso Formação Continuada para os 

professores e acompanhamento. 

Und 50    

 8 LIVRO EJA 2 º ETAPA(4º E 5º ANOS)-LIVRO DO PROFESSOR 

(ETICA E SOCIEDADE):Livro deverá ser destinado aos professores do 

4º e 5º anos ,o livro deve está adequado aos grandes debates no cenário 

brasileiro sobre a alfabetização de jovens e adultos e as contribuições 

trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),na proposta 

deve   estar   incluso Formação Continuada   para   os   professores   e 
acompanhamento. 

Und 50    

 9 LIVRO EJA 3 º ETAPA(6º E 7º ANOS)-LIVRO DO PROFESSOR 

(CIVISMO E MORAL):Livro deverá ser destinado aos professores do 

6º e 7º anos ,o livro deve está adequado aos grandes debates no cenário 

brasileiro sobre a alfabetização de jovens e adultos e as contribuições 

trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),na proposta 

deve estar incluso Formação Continuada para os professores e 

acompanhamento. 

Und 50    

 10 LIVRO EJA 4 º ETAPA(8º E 9º ANOS)-LIVRO DO PROFESSOR 

(HONRA E PROGRESSO):Livro deverá ser destinado aos professores 

do 8º e 9º anos ,o livro deve está adequado aos grandes debates no 

cenário brasileiro sobre a alfabetização de jovens e adultos e as 

contribuições trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN),na proposta deve estar incluso Formação Continuada para os 

professores e acompanhamento. 

Und 50    

        

  LOTE 05:LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS A DISPLINA DE 
INGLÊS 

     

 Item Descrição Und Qtd V. UNIT 
R$ 

V. TOTAL R$  

 1 LIVRO DE INGLÊS 1º ANO FUNDAMENTAL I LIVRO DO 

ALUNO:O livro deve proporcionar ao aluno vivenciar e desenvolver as 

quatro habilidades do aprendizado de um idioma: ouvir, falar, ler e 
escrever.Acoleção deve estar   alinhada aos pressupostos da Base 

UND 500    
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  Nacional Comum Curricular(BNCC).Acabamento espiral – 20,5 cm x 

27,5 cm,Nº de páginas aproximadamente 104 páginas. 

.MULTIPLAS LINGUAGENS-Incentivar o aluno a usar o idioma 

inglês no cotidiano,discussões interdiciplinares; 

.TRABALHO INTERDICIPLINAR-Respeito e pluralidade, ampliação 

dos conhecimento culturais; 

.ORALIDADE-o Livro deve proporcionar discussão em 

grupo,ampliação do vocabulário e prática do uso do idioma 

     

 2 LIVRO DE INGLÊS 2º ANO FUNDAMENTAL I LIVRO DO 

ALUNO:O livro deve proporcionar ao aluno vivenciar e desenvolver as 

quatro habilidades do aprendizado de um idioma: ouvir, falar, ler e 

escrever.Acoleção deve estar alinhada aos pressupostos da Base 

Nacional Comum Curricular(BNCC).Acabamento espiral – 20,5 cm x 

27,5     cm,Nº     de     páginas     aproximadamente     104     páginas. 

.MULTIPLAS LINGUAGENS-Incentivar o aluno a usar o idioma 

inglês no cotidiano,discussões interdiciplinares; 

.TRABALHO INTERDICIPLINAR-Respeito e pluralidade, ampliação 

dos conhecimento culturais; 

.ORALIDADE-o Livro deve proporcionar discussão em 

grupo,ampliação do vocabulário e prática do uso do idioma 

Und 480    

 3 LIVRO DE INGLÊS 3º ANO FUNDAMENTAL I LIVRO DO 

ALUNO:O livro deve proporcionar ao aluno vivenciar e desenvolver as 

quatro habilidades do aprendizado de um idioma: ouvir, falar, ler e 

escrever.Acoleção deve estar alinhada aos pressupostos da Base 

Nacional Comum Curricular(BNCC).Acabamento espiral – 20,5 cm x 

27,5     cm,Nº     de     páginas     aproximadamente     104     páginas. 

.MULTIPLAS LINGUAGENS-Incentivar o aluno a usar o idioma 

inglês no cotidiano,discussões interdiciplinares; 

.TRABALHO INTERDICIPLINAR-Respeito e pluralidade, ampliação 

dos conhecimento culturais; 

.ORALIDADE-o Livro deve proporcionar discussão em 

grupo,ampliação do vocabulário e prática do uso do idioma 

Und 510    

 4 LIVRO DE INGLÊS 4º ANO FUNDAMENTAL I LIVRO DO 

ALUNO:O livro deve proporcionar ao aluno vivenciar e desenvolver as 

quatro habilidades do aprendizado de um idioma: ouvir, falar, ler e 

escrever.Acoleção deve estar alinhada aos pressupostos da Base 

Nacional Comum Curricular(BNCC).Acabamento espiral – 20,5 cm x 

27,5     cm,Nº     de     páginas     aproximadamente     120     páginas. 

.MULTIPLAS LINGUAGENS-Incentivar o aluno a usar o idioma 

inglês no cotidiano,discussões interdiciplinares; 

.TRABALHO INTERDICIPLINAR-Respeito e pluralidade, ampliação 

dos conhecimento culturais; 

.ORALIDADE-o Livro deve proporcionar discussão em 

grupo,ampliação do vocabulário e prática do uso do idioma 

Und 530    

 5 LIVRO DE INGLÊS 5º ANO FUNDAMENTAL I LIVRO DO 

ALUNO:O livro deve proporcionar ao aluno vivenciar e desenvolver as 

quatro habilidades do aprendizado de um idioma: ouvir, falar, ler e 

escrever.Acoleção deve estar alinhada aos pressupostos da Base 

Nacional Comum Curricular(BNCC).Acabamento espiral – 20,5 cm x 

27,5     cm,Nº     de     páginas     aproximadamente     120     páginas. 

.MULTIPLAS LINGUAGENS-Incentivar o aluno a usar o idioma 
inglês no cotidiano,discussões interdiciplinares; 

.TRABALHO INTERDICIPLINAR-Respeito e pluralidade, ampliação 

dos conhecimento culturais; 

.ORALIDADE-o Livro deve proporcionar discussão em 

grupo,ampliação do vocabulário e prática do uso do idioma 

Und 680    
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 6 LIVRO DE INGLÊS VOLUME 1 -6º ANO FUNDAMENTAL II 

LIVRO DO ALUNO:O livro deve promover uma aprendizagem da 

língua inglesa de forma moderna e dinâmica. Com abordagem CLIL - 

Content and Language Integrated Learning − Aprendizagem Integrada 

de Conteúdos e Línguas - e projetos interdisciplinares, enriquecre a 

experiência de aprendizado de idiomas do estudante, apresentando e 

discutindo o conteúdo de outros componentes curriculares. Acabamento: 

brochura / Formato: 23 cm x 27,5 cm,Nº de páginas de 

aproximadamente 72 páginas. 

.Interconectados em práticas sociais de uso do idioma, os cinco eixos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a língua inglesa − 

Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimento Linguístico e Dimensão 
Intercultural; 

Und 674    

 7 LIVRO DE INGLÊS VOLUME 2-7º ANO FUNDAMENTAL II 

LIVRO DO ALUNO:O livro deve promover uma aprendizagem da 

língua inglesa de forma moderna e dinâmica. Com abordagem CLIL - 

Content and Language Integrated Learning − Aprendizagem Integrada 

de Conteúdos e Línguas - e projetos interdisciplinares, enriquecre a 

experiência de aprendizado de idiomas do estudante, apresentando e 

discutindo o conteúdo de outros componentes curriculares. Acabamento: 

brochura / Formato: 23 cm x 27,5 cm,Nº de páginas de 

aproximadamente 72 páginas. 

.Interconectados em práticas sociais de uso do idioma, os cinco eixos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a língua inglesa − 
Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimento Linguístico e Dimensão 
Intercultural; 

Und 494    

 8 LIVRO DE INGLÊS VOLUME 3-8º ANO FUNDAMENTAL II 

LIVRO DO ALUNO:O livro deve promover uma aprendizagem da 

língua inglesa de forma moderna e dinâmica. Com abordagem CLIL - 

Content and Language Integrated Learning − Aprendizagem Integrada 

de Conteúdos e Línguas - e projetos interdisciplinares, enriquecre a 

experiência de aprendizado de idiomas do estudante, apresentando e 

discutindo o conteúdo de outros componentes curriculares. Acabamento: 

brochura / Formato: 23 cm x 27,5 cm,Nº de páginas de 

aproximadamente 72 páginas. 

.Interconectados em práticas sociais de uso do idioma, os cinco eixos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a língua inglesa − 
Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimento Linguístico e Dimensão 
Intercultural; 

Und 560    

 9 LIVRO DE INGLÊS VOLUME 4-9º ANO FUNDAMENTAL II 

LIVRO DO ALUNO:O livro deve promover uma aprendizagem da 

língua inglesa de forma moderna e dinâmica. Com abordagem CLIL - 

Content and Language Integrated Learning − Aprendizagem Integrada 

de Conteúdos e Línguas - e projetos interdisciplinares, enriquecre a 

experiência de aprendizado de idiomas do estudante, apresentando e 

discutindo o conteúdo de outros componentes curriculares. Acabamento: 

brochura / Formato: 23 cm x 27,5 cm,Nº de páginas de 

aproximadamente 72 páginas. 

.Interconectados em práticas sociais de uso do idioma, os cinco eixos da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a língua inglesa − 
Oralidade, Leitura, Escrita, Conhecimento Linguístico e Dimensão 
Intercultural; 

Und 700    
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*os quantitativos expostos nesta planilha são meramente estimativos, cabendo a administração pública do Município de Magalhães 
De Almeida/Ma a decisão de contratar num todo, em parte ou até mesmo não contratar os itens aqui especificados. 

Recurso 
Financeiro 

Recurso Próprios e Federal 

 

Dotação 
Orçamentária 

 
Dotação Orçamentária: 
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida 
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa 

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação do Município de Magalhães de Almeida/MA, 
definiu alguns critérios observando as convicções políticas pedagógicas do Município, a serem adotados 
na rede pública, com o objetivo de disponibilizar o que há de melhor no mercado e mais adequado à 
realidade educacional atual. 

 
Para essa realidade, temos claro um conceito de educação que queremos construir, e que 
resumimos da seguinte forma: Ensinar é compartilhar, confrontar, debater ideias e mediante estas 
atividades, professores, alunos e comunidade transcende seus conhecimentos adquiridos, gerando 
novas estruturas mentais. 

 
Compreendemos que o processo de formação humana não deve ser algo desvinculado dos 
acontecimentos que permeiam a sociedade, dado que o ato educativo deve, 
necessariamente, contribuir para que se desenvolvam seres humanos sensíveis, críticos, autônomos e 
capazes de lidar com as demandas e exigências desta mesma sociedade. Por esse motivo, defendemos a 
importância de a instituição educativa oportunizar espaços de aprendizagem, onde o conteúdo seja 
trabalhado de maneira viva, interativa, dinâmica, sendo possível dimensioná-lo sobre diferentes 
perspectivas, oportunizando ao educando, condições de olhar a realidade como intuito de compreendê- 
la, desenvolvendo o senso de percepção sobre os fatos, a prática do questionamento e da dúvida, e o 
desejo de saber mais e melhor, condições necessárias no processo de aprimoramento da competência 
crítica. 
Acreditamos que uma das competências básicas inerentes ao trabalho docente é a de decidir sobre a 
qualidade e a quantidade de conhecimentos, ideias, conceitos e princípios a serem explorados nas 
atividades curriculares, estabelecendo uma relação intrínseca com a realidade social a qual esteja 
inserida e tornando o ensino contextualizado e alinhado a tecnologia digital. 

 
Nossos profissionais se encontram empenhados em investir na educação, almejando melhorias na 
qualidade do ensino destinado aos alunos que estão desde a Educação Infantil ,Ensino Fundamental até 
os alunos da Eja. 

 
Dentro desta perspectiva, a Secretaria Municipal de Educação deseja continuar oferecendo aos alunos e 
professores um universo de possibilidades de ampliação didática dos assuntos com outras informações 
e dados correlatos por meio de material didático, para docentes e discentes; uma plataforma com 
conteúdo educacional (porta educacional e App), que articule informações e atividades juntamente com 
o material didático e que dê suporte para a pesquisa, produção e formação de docentes e discentes 
dentro e fora do ambiente escolar; uma proposta de assessoria pedagógica de implantação e formação 
continuada do corpo docente. 

 
Sendo assim, pretendemos que a comunidade escolar forme parceria com um sistema 
pedagógico estruturado de ensino, que ofereça ferramentas educacionais inovadoras, pois 
assim será propiciada a concretização dos objetivos educacionais desta municipalidade. 
Esse conjunto de elementos do sistema pedagógico deverá, de maneira integrada, acompanhar as 
mudanças educacionais, incentivando a comunidade educativa, subsidiando-a com planos de estudos 
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 consistentes e qualificados para o alcance do aperfeiçoamento da mediação pedagógica, e, 

consequentemente, de melhores resultados de aprendizagens para o aluno. 
 

Os materiais também deverão estar fundamentados nos documentos legais exigidos peloMEC.Além 
disso, para contribuir com o processo de inclusão na escola, o sistema pedagógicoa ser adotado deverá 
disponibilizar materiais didáticos para alunos portadores denecessidades especiais (visuais), 
oferecendo, para tanto, materiais ampliados (A3) e em Braille, se necessário. 

 
Os materiais didáticos devem privilegiar a articulação entre os conteúdos e estar em 
organizados por eixos e âmbitos de ensino para a Educação Infantil, Fundamental e Eja. Tais estratégias 
deverão favorecer o desenvolvimento de diferentes competências e estilos de pensar, assim como 
estabelecer a noção de participação, em que o aluno é o sujeito do seu próprio processo de 
conhecimento, saindo de um estado de passividade para atuar como protagonista consciente na 
natureza e na tecnologia que o rodeiam. 

 
Salienta-se que as situações de aprendizagem deverão promover o uso das diversas linguagens, e co 
intuito de envolver ainda mais os alunos no processo educativo, os materiais didáticos deverão atentar-s 
projeto gráfico, apresentando uma diagramação e programação visual de alta qualidade de resolu 
sempre adequadas às metodologias propostas, às necessidades de aprendizagem e ao nível de escolarida 
Por último, os materiais também deverão conter materiais de apoio, com vistas a enriquecer as situações 
ensino. Quanto à inserção de tecnologias educativas no cotidiano escolar, o sistema pedagógico dev 
disponibilizar um ambiente digital de aprendizagem (portal educacional e App) composto por um conju 
de tecnologias e recursos que permitem potencializar o aprendizado e o engajamento individualizado 
aluno, de acordo com as necessidade se o ritmo de cada um. 

 
Diante do exposto acima, reafirma-se o desejo da equipe pedagógica desta rede municipal 
de ensino, no sentido de que nossa comunidade escolar forme parceria comum sistema pedagógico 
forneça para alunos e professores da Educação Infantil, ferramentas pedagógicas , com as caracterís 
descritas anteriormente. Isso tudo para que esses mesmos alunos e professores possam usufrui 
instrumentos, que farão a diferença na construção do processo de ensino e aprendizagem de maior quali 
e equidade 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informação dos 

ítens 

1. Juntamente com o material impresso que será adquirido, a Contratada deverá fornecer simulados 

(impresso e digital) para serem aplicados bimestralmente na rede municipal de ensino; 

2. A Contratada deverá disponibilizar ferramenta via web (plataforma), através de link, para toda rede de 

ensino do município (Contratante), para preenchimento dos professores e envio dos resultados dos 

simulados, bem como posterior tabulação dos resultados dos simulados; 

3. A empresa licitante deverá oferecer opções para o preenchimento das informações/resultados dos 

simulados na plataforma nas seguintes condições: (a) Os professores poderão efetuar o preenchimento 

manual das respostas dos alunos na plataforma (item acima), (b) Deverá ser oferecido a condição de 

preenchimento via leitura de QR-Code (código deverá estar disponível no cartão resposta dos alunos) e 

(c) A possibilidade do próprio aluno executar as atividades online em qualquer dispositivo (smartfone, 

tablet ou computador) com envio automático das respostas. 

4. Deverá ser oferecido como parte integrante do projeto uma avaliação diagnóstica para todos os alunos 

da rede que utilizarem o projeto, com o objetivo de mapeamento da condição atual dos alunos. Esta 

avaliação servirá como base para a construção do plano de ação para o desenvolvimento das atividades 

com o material. 

5. A correção da avaliação diagnóstica é de responsabilidade da contratada, devendo ainda, após a 

conclusão da correção, enviar para o gestor da rede municipal um relatório detalhando os resultados e 

providenciar uma reunião com a equipe gestora para a apresentação dos resultados. 

6. Deverão ser realizadas formações presenciais por professor/pedagogo especialista, com carga horária 
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 mínima de 3 horas, de modo que o planejamento obedeça as seguintes diretrizes: - Apresentação e 

implantação do projeto e material didático, por segmento de ensino e componente curricular, princípios 

educativos e pedagógicos; - Acompanhamento junto à equipe pedagógica do município, identificando as 

necessidades e definindo ações após resultado dos Simulados, com o objetivo de assessorá-los na 

execução e planejamento durante o processo. 

7. A contratada deverá obrigatoriamente oferecer todos os materiais impressos (aluno) também no 

formato digital, sendo possível o acesso através de Smartfone, Tablet e Computador. 

8. A contratada deverá obrigatoriamente oferecer todos os materiais (professor) também no formato 

digital com as devidas orientações pedagógicas para a melhor utilização e encaminhamento de cada 

atividade. Deverão estar disponíveis para acesso através de Smartfone, Tablet e Computador. 

9. A contratada deverá oferecer jogos como recurso pedagógico, disponíveis para acesso do aluno de 1° 

ao 5° ano, em formato digital para acesso via smartfone, tablet e computador, como apoio e complemento 

as atividades do material didático impresso. Os jogos deverão estar ligados às atividades realizadas no 

material didático. 

10. Deverão ser disponibilizadas videoaulas com conteúdo das atividades do material impresso para uso 

dos alunos. As videoaulas deverão ser gravadas por profissionais especialistas e serem disponibilizadas 

para uso em smartfone, tablet e computador. 

11. Em atendimento as crianças com necessidades especiais, as vídeo aulas deverão ser acompanhadas 

de tradução em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para todos os conteúdos apresentados pelo 

professor. 

12. Deverão ser disponibilizadas para os professores vídeo aulas com orientações pedagógicas para o 

desenvolvimento do conteúdo das atividades do material impresso. As vídeo aulas deverão ser gravadas 

por profissionais especialistas e serem disponibilizadas para uso em smartfone, tablet e computador. 

13. Deverá ser disponibilizado material impresso específico para a equipe de coordenadores da rede 

municipal, com orientações sobre o processo de gestão escolar, processo de avaliação, acompanhamento 

de resultados, criação de plano de ação baseado nos resultados dos simulados e informações sobre o 

conteúdo do material dos alunos e professores. 

14. Deverão ser oferecidas aos professores atividades complementares para uso com os alunos após a 

devolutiva dos resultados dos simulados. Essas atividades complementares têm como objetivo o reforço, 

a retomada ou a ampliação de habilidades trabalhadas e que possam apresentar alguma defasagem. 

15. Deverá ser disponibilizado pela contratante uma plataforma com acesso restrito aos professores, 

coordenadores e gestores da rede municipal com conteúdos como: (a) calendário para acompanhamento 

das datas dos simulados; (b) arquivos em PDF das avaliações; (c) acompanhamento dos resultados por 

escola e da rede; (d) Acompanhamento da média de acertos por habilidade; (e) Acompanhamento dos 

resultados da rede ao longo ano letivo. 

16. O acesso a plataforma deverá ser via senha de acesso previamente disponibilizado pela contratante 

 
 
 
 

 
Das amostras 

 
1. A empresa licitante com menor preço de cada item deverá apresentar, na Secretaria Municipal de 

Educação, as amostras físicas de todos os livros (aluno e professor), do guia do professor de todas as 

disciplinas e séries solicitadas e do material de coordenação descritos em edital, bem como deverá 

apresentar proposta de atendimento pedagógico, cópia dos relatórios referente ao resultado da avaliação 

diagnóstica e endereço, login e acesso a todos os conteúdos digitais (livros aluno e professor, plataforma, 

jogos, avaliações e simulados) em até 05 (cinco) dias úteis após a licitação da data de abertura das 

propostas. 

2. Os itens descritos acima deverão ser entregues devidamente identificadas com o nome da licitante, o 

número do item e a referência à licitação; 

3. As amostras do material impresso, bem como os demais documentos solicitados, serão confrontadas as 

especificações expressas no Termo de Referência, por Comissão composta pelo Secretário Municipal de 
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 Educação, Cultura e Turismo que emitirá um documento de aprovação ou reprovação do material. 

4. No caso de reprovação da amostra apresentada, será convocada a empresa classificada em segundo lugar 

para apresentação de sua amostra; 

5. A não apresentação da amostra ou a sua reprovação pelo setor competente implicará a desclassificação 

do licitante do certame; 

6. As amostras ficarão sob a guarda do Secretário Municipal de Educação até a homologação do certame pela 

autoridade competente. 

7. Após encaminhamento para a homologação do certame pela autoridade competente, a Pregoeiro 

notificará os licitantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comparecerem no mesmo local da entrega das 

amostras, para retirarem das mesmas e aquelas que não forem retiradas neste prazo serão destinadas ao 

Fundo Municipal de Educação. 

8. A entrega de amostras não computará no quantitativo total da pretensa aquisição 
Vigência do 

Contrato 
A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(doze) meses. 

 
Prazo de Entrega 

Entrega: Conforme Ordem de Fornecimento. 
Prazo: 15 (quinze) dias úteis após a Ordem de Fornecimento. Prazo irrevogável. O Descumprimento está 
sujeito as sanções administrativas e penalidades contidas no item 14,do Edital. 

Adjudicação Por lote 
Local de entrega Sede da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

Unidade 
Fiscalizadora 

Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal. 

 

Secretário de Finanças 
FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO II 
  DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP  

 
Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023 

 

Prezados Senhores, 

 

_ (nome    da    empresa) ,    CNPJ    nº ,    sediada    em 
  (endereço completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
  , portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , 
requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se 
enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 
......................(.....), ....... de .................... de 2023. 

 

................................................................................................. 
(assinatura do representante legal da proponente, e do contador, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificados) 

 
 
 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO III 
  DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS  

 
Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

 

 
Prezados Senhores, 

 
 

 
O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa (nome da 

empresa) , CNPJ nº , DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da 
Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua 
habilitação na licitação em epígrafe. 

 

......................(.....), ....... de .................... de 2023. 

 

................................................................................................. 
(assinatura do representante legal da proponente, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO IV 
 

  DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL  
 

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023 

 

Prezados Senhores, 
 
 
 

  (nome    da    empresa) ,    CNPJ    nº ,    sediada    em  (endereço 
completo)  , por intermédio de seu representante legal Sr(a)  , portador(a) da 
Carteira   de   Identidade   nº e   do   CPF   nº_ ,   DECLARA,   que   tem   pleno 
conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e 
informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e 
por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente 
certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e 
anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, 
firmo a presente. 

 

......................(.....), ....... de .................... de 2023. 

 

................................................................................................. 
(assinatura do representante legal da proponente, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO V 
 

 

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 

 

Prezados Senhores, 
 
 
 

  (nome    da    empresa) ,    CNPJ    nº ,    sediada    em 
  (endereço completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
  , portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido 
pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

......................(.....), ....... de .................... de 2023. 

 

................................................................................................. 
(assinatura do representante legal da proponente, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 
 

 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO VI 
 

  DECLARAÇÃO DE VERACIDADE  
 

Ilmo. Sr. 
Pregoeiro e demais membros da CPL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA /MA 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2023 

 

Prezados Senhores, 
 
 
 

  (nome    da    empresa) ,    CNPJ    nº ,    sediada    em 
  (endereço completo) , por intermédio de seu representante legal Sr(a) 
  , portador(a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº , 
DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme 
parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019. 

 

......................(.....), ....... de .................... de 2023. 

 

................................................................................................. 
(assinatura do representante legal da proponente, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

ANEXO VII 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202301002/23 - CPL 
 

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União 
ou do Estado do Maranhão ou do município de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA 

 
 

Pelo presente instrumento, o Município de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, 
com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na 
  , inscrita no CNPJ sob o nº. , 
representado neste ato pelo gestor responsável  , RESOLVE, registrar os preços da empresa 
  , inscrita no CNPJ sob o nº. , com sede na  , 
CEP:            , cidade , representada pelo  , nas quantidades 
estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas 
alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta 
Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 
10.520/2002, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em 
conformidade com as disposições a seguir: 

 

  1. DO OBJETO  
 

1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futura aquisição de livros voltados para 
a rede de ensino infantil, fundamental I e II E EJA, para atender as necessidades da Administração da 
Prefeitura do Município de Magalhães De Almeida/Ma., conforme condições e especificações constantes 
nesta Ata, no Edital e seus anexos. 

 
1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

 

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES  
 

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, 
estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa 
consulta ao órgão gerenciador. 

 
2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que 
este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de 
classificação. 

 
2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. ---------------------------- --. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
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2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e 
ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, 
ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e 
para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que 
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente 

 
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA. 

 
3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial 
do Estado/MA ou Diário Oficial Do Municipio. 

 
3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração; 

 

  4. DO CONTRATO  
 

4.1 – O preço a quantidade e a especificação do livros voltados para a rede de ensino infantil, fundamental 
I e II E EJA registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo: 

 
 

 
EMPRESA 

 

DESCRIÇÃO DO 
ITEM 

 
MARCA. 

 
UND 

 
QUANT 

 

VALOR 
UNITÁRIO 

 

VALOR 
TOTAL 

       

 

5. DA ENTREGA  
 

5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma 
fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente. 

 
5.2 – O prazo máximo para entrega conforme termo de referencia, solicitado pedido efetuado pelo 
departamento de compras da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

6.1 – Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com 
as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento 
das condições estabelecidas. 

 
6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se 
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade; 

 
6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 

 
6.4 – A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá 
ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto 
deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições aqui estabelecidas; 



. 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 – Centro – CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida – Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

 

 

6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência; 

 
6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas 
normas regulamentadoras pertinentes; 

 
6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os 
ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura; 

 
6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua 
parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições 
legais vigentes; 

 
6.9 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada; 

 
6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados; 
 

7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados relativamente ao objeto deste Edital; 

 
7.3 – Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital; 

 
7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o 
recebimento do objeto; 

 
7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de 
liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária; 

 
7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado; 

 
7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado. 

 

8. DO PAGAMENTO  
 

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela 
Secretaria responsável; 

 
8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item 
fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço. 

 
8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o 
pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas. 

 
8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. 

 
8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem 
como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”; 
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8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de 
responsabilidades do Contratado. 

 

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  
 

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de 
determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado. 

 
9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta 
e aquele vigente no mercado à época do registro; 

 
9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao 
fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la. 

 
9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, 
nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, 
cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação. 

 
9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura. 

 

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações; 

 
a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de 
Preços; 

 
b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste 
Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

 
c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente 
deste registro; 

 
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 
e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas; 

 
f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima. 

 
10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a 
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. 

 
10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da 
última publicação. 

 
10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela 
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital. 

 
10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas 
ao fornecimento do item. 
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10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá 
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra 
integralmente a condição contratual infringida. 

 
10.7 – A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses: 

 
a) Por decurso de prazo de validade; 

 

11. DOS PREÇOS  
 

11.1 – 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, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de 
Preços. 

 

12. DAS PENALIDADES  
 

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à 
contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de 
Empenho, na forma seguinte: 

 
a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento); 

 
b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), 
caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. 

 
12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial do objeto adjudicado, o Município de Magalhães de Almeida, através da Secretaria Municipal de 
Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado; 

 
12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar 
situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes 
penalidades: 

 
12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado; 

 
12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de 
Magalhães de Almeida, por prazo de até 02 (dois) anos, e, 

 
12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal. 

 
12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida 
prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos 
e, se for o caso, o Município de Magalhães de Almeida solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei; 

 
12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que 
fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha 
nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, ser-lhe-á 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, 
Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente 
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para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança 
judicial da multa; 

 
12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, 
perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de Magalhães de Almeida. 

 
12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos 
créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o 
valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do 
Município; 

 
12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 
da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la 
devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 

13. DOS ILICITOS PENAIS  
 

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

  14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão 
à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, 
ás quais serão elencadas em momento oportuno: 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
 

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo 
aditivo a presente Ata de Registro de Preços. 

 
II – vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão 
Eletrônico SRP N.º 001/2023 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas. 

 
III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação 
financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura. 

 

  16. DO FORO  
 

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, 
como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos 
omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma 
para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 
8.666/93. 

 
MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA, de _ de 2023. 
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CONTRATANTE 
 
 

 

CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 

produtos 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
 

ANEXO VIII 
 

  MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO PE Nº ___/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202301002/23-CPL 

 
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA, ESTADO DO MARANHÃO 
E A EMPRESA (...). 

 
Por este instrumento particular, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA, 

situada à .........................., MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, inscrita no CNPJ sob o nº ........................... , neste ato 
representada pelo prefeito municipal, Sr. ............................................, portador do Cédula de Identidade nº 
.......................... e do CPF nº .........................., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa............................... , 
situada na ............................, inscrita no CNPJ sob o nº ............................., neste ato representada pelo 
............................, Sr. ............................, portador da Cédula de Identidade nº ............................    e do CPF nº 
............................, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos 
termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da 
Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas: 

 
Cláusula Primeira – DO OBJETO: 
1.1. Registro de Preço para futura aquisição de livros voltados para a rede de ensino infantil, 

fundamental I e II E EJA para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida/MA. 

 
Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL: 
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2023 e rege- 
se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que 
couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito 
público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

 
Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL: 
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$                   
(. ), conforme descrição dos produtos abaixo: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA UM QTDE V.UNIT V TOTAL 

01       

02       

03       

04       

(Tabela Ilustrativa) 
 

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
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4.1. Na Licitação não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 
7.892/2013 e alterações. 

 
Cláusula Quinta – DA VINGÊNCIA: 
5.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12 meses. 

 
Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: 
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo 
de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem 
que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os 
produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis. 

 
6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta. 

 
6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 
08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas). 

 
Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO: 
7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de 
que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, 
mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior 
a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada 
pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante 
apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de 
Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

 
7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em 
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das 
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 
7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1. 

 
7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento. 

 
Cláusula Oitava– DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: 
8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação 
documental e requerimento expresso do contratado. 

 
Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO: 
9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos 
produtos recebidos. 

 
Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da 
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 
10.2. Constituem obrigações da Contratada: 

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente 
contrato; 

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na 
Clausula I – DO OBJETO e Anexo I; 

III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento 
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de 
produtos de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde . 

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento 
das obrigações decorrentes deste Contrato; 
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V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram; 
VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do 

prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob 
pena de não serem considerados; 

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente contrato; 

IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas; 

X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos 
produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a 
dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados; 

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que 
porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros. 

 
10.3. Constituem obrigações da Contratante: 

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato; 
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento; 
III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato; 
IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 

Contrato. 
 

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de 
protocolo. 

 
11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

 
Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de 
interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei. 

 
Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 
13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a pena. 

 
13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de 
licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações 
legais. 

 
13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades: 

13.3.1. Advertência; 
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), 

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as 
condições pactuadas; 

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso 
no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura. 

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e 

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa 
das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de 
outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou 
caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os 
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, 
em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis. 

 
13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura 
Municipal de Magalhães de Almeida. 

 
Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS: 
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, 
no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de 
direito. 

 
Cláusula Décima Quinta – DO FORO: 
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de MAGALHÃES DE ALMEIDA, Estado do Maranhão, para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 

em 03 (três) vias de igual teor. 
 

MAGALHÃES DE ALMEIDA(MA), ..... de ....................... de 2023. 
 

................................................................. 
Secretário de Finanças 

FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO 
Contratada 
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  TERMO DE ENCERRAMENTO  
 

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP N.º 001/2023, possui 48 
(Quarenta e oito) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas. 

 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA, 

Estado do Maranhão, em 19 DE JANEIRO DE 2023. 
 
 
 
 

Pregoeiro Municipal 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

 
Secretário de Finanças 

FRANCISCO DE ASSIS ARAGÃO 


