
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 156/2018  

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos 

interessados, do pregão presencial 156/2018, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 

05 de novembro de 2018, conforme segue: Altera a redação do edital: 

 Onde lê-se: 

ANEXO I 

 

Item Descrição Qtde Unid. Valor Unit. 

Máx. 

Estimado 

Valor Total 

Máx. 

Estimado. 

1 Material Apostilado para Maternal III (crianças de 

03 anos de idade), contendo: 

Livros anuais coloridos com capítulos temáticos 

com atividades que integram os cinco campos de 

experiência da BNCC mais atividades relacionadas 

a estes capítulos, com possibilidade de aplicação 

em sala de aula e/ou como tarefa; 

01 (uma) agenda anual colorida com encadernação 

em espiral. 

01 (um)livro paradidático 

01 Material do professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno e os encaminhamentos pedagógicos. Livro de 

apoio com a proposta pedagógica do currículo que 

será trabalhado em todas as disciplinas, quadro e 

programação dos conteúdos, cartazes coloridos, 

materiais gráficos, visuais e áudios de cantigas. 
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und 

 

 

 

 

 

 

326,00 

 

 

 

 

 

 

41.076,00 

 Material Apostilado para Infantil 4 (crianças de 

04 anos de idade), contendo: 

Livros anuais coloridos com capítulos temáticos 

com atividades que integram os cinco campos de 

experiência da BNCC mais atividades relacionadas 

a estes capítulos, com possibilidade de aplicação 

em sala de aula e/ou como tarefa; 

01 (uma) agenda anual colorida com encadernação 

em espiral; 

01 (um)livro paradidático 

01 Material do professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno e os encaminhamentos pedagógicos. Livro de 

130 und 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.380,00 



apoio com a proposta pedagógica do currículo que 

será trabalhado em todas as disciplinas, quadro e 

programação dos conteúdos, cartazes coloridos, 

materiais gráficos, visuais e áudios de cantigas. 

 Material Apostilado para Infantil 5 (crianças de 

05 anos de idade), contendo: 

Livros anuais coloridos com capítulos temáticos 

com atividades que integram os cinco campos de 

experiência da BNCC mais atividades relacionadas 

a estes capítulos, com possibilidade de aplicação 

em sala de aula e/ou como tarefa; conter atividades 

que auxiliem o processo de alfabetização linguística 

e matemática. 

01 (uma) agenda anual colorida com encadernação 

em espiral; 

01 (um)livro paradidático 

01 Material do professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno e os encaminhamentos pedagógicos. Livro de 

apoio com a proposta pedagógica do currículo que 

será trabalhado em todas as disciplinas, quadro e 

programação dos conteúdos, cartazes coloridos, 

materiais gráficos, visuais e áudios de cantigas. 

148 und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.248,00 

 Material Apostilado para 1º ano – Ensino 

fundamental anos iniciais: 

Livroscoloridos por ano, com as seguintes 

disciplinas: Português, História, Geografia, 

Matemática e Ciências. 

Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 

Livros coloridos, para atividades de fixação dos 

conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 

e Matemática. 

Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 

Inglês. 

Avaliações impressas ou digital e avaliação 

diagnóstica por ano. 

Material do Professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 

às atividades, livro de apoio com toda a proposta 

pedagógica do currículo que será trabalhado, 

quadro e programação dos conteúdos, além de um 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

und 

  

 

 

 

 

 326,00 

 

 

 

 

 

54.116,00 



manual com atividades de educação física e uma 

agenda para o professor. 

 Material Apostilado para 2º ano – Ensino 

fundamental anos iniciais: 

Livros coloridos por ano, com as seguintes 

disciplinas: Português, História, Geografia, 

Matemática e Ciências. 

Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 

Livros coloridos, para atividades de fixação dos 

conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 

e Matemática. 

Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 

Inglês. 

Avaliações impressas ou digital e avaliação 

diagnóstica por ano. 

Material do Professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 

às atividades, livro de apoio com toda a proposta 

pedagógica do currículo que será trabalhado, 

quadro e programação dos conteúdos, além de um 

manual com atividades de educação física e uma 

agenda para o professor. 

92 und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.992,00 

 Material Apostilado para 3º ano – Ensino 

fundamental anos iniciais: 

Livros coloridos por ano, com as seguintes 

disciplinas: Português, História, Geografia, 

Matemática e Ciências. 

Livros Contendo exercícios que contemplem as 

habilidades da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA). 

Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 

Livros coloridos, para atividades de fixação dos 

conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 

e Matemática. 

Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 

Inglês. 

Avaliações impressas ou digital e avaliação 

diagnóstica por ano. 

164 und 

 

 

 

 

 

 

326,00 

  

 

 

 

 

 

53.464,00 



Material do Professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 

às atividades, livro de apoio com toda a proposta 

pedagógica do currículo que será trabalhado, 

quadro e programação dos conteúdos, além de um 

manual com atividades de educação física e uma 

agenda para o professor. 

 Material Apostilado para 4º ano – Ensino 

fundamental anos iniciais: 

Livros coloridos por ano, com as seguintes 

disciplinas: Português, História, Geografia, 

Matemática e Ciências. 

Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 

Livros coloridos, para atividades de fixação dos 

conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 

e Matemática. 

Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 

Inglês. 

Livro impresso colorido contendo exercícios que 

contemplem os Habilidades da Prova Brasil em 

língua Portuguesa e Matemática. 

Avaliações impressas ou digital e avaliação 

diagnóstica por ano. 

Material do Professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 

às atividades, livro de apoio com toda a proposta 

pedagógica do currículo que será trabalhado, 

quadro e programação dos conteúdos, além de um 

manual com atividades de educação física e uma 

agenda para o professor. 

150 und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

326,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.900,00 

 

 

 

Material Apostilado para 5º ano – Ensino 

fundamental anos iniciais: 

Livros coloridos por ano, com as seguintes 

disciplinas: Português, História, Geografia, 

Matemática e Ciências. 

Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 

Livros coloridos, para atividades de fixação dos 

conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 

e Matemática. 

 

154 

 

und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 

Inglês. 

Livro impresso colorido contendo exercícios que 

contemplem os Habilidades da Prova Brasil em 

língua Portuguesa e Matemática. 

Avaliações impressas ou digital e avaliação 

diagnóstica por ano. 

Material do Professor: 

Contendo o conteúdo e formato do material do 

aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 

às atividades, livro de apoio com toda a proposta 

pedagógica do currículo que será trabalhado, 

quadro e programação dos conteúdos, além de um 

manual com atividades de educação física e uma 

agenda para o professor. 

 

 

326,00 

 

 

50.204,00 

I  

Leia-se:  

ANEXO I 

 

Item Descrição Qtde Unid. Valor Unit. 

Máx. 

Estimado 

Valor Total 

Máx. 

Estimado. 

1 Material Apostilado para Maternal III (crianças 
de 03 anos de idade), contendo: 
Livros anuais coloridos com capítulos temáticos 
com atividades que integram os cinco campos de 
experiência da BNCC mais atividades 
relacionadas a estes capítulos, com possibilidade 
de aplicação em sala de aula e/ou como tarefa; 
01 (uma) agenda anual colorida com 
encadernação em espiral. 
01 (um)livro paradidático 
01 Material do professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno e os encaminhamentos pedagógicos. Livro 
de apoio com a proposta pedagógica do currículo 
que será trabalhado em todas as disciplinas, 
quadro e programação dos conteúdos, cartazes 
coloridos, materiais gráficos, visuais e áudios de 
cantigas. Assessoria Pedagógica Presencial 
Periódica junto ao Corpo Docente, Equipe Técnica 
e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
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und 

 

 

 

 

 

 

326,00 

 

 

 

 

 

 

41.076,00 



sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 



dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 Material Apostilado para Infantil 4 (crianças de 
04 anos de idade), contendo: 
Livros anuais coloridos com capítulos temáticos 
com atividades que integram os cinco campos de 
experiência da BNCC mais atividades 
relacionadas a estes capítulos, com possibilidade 
de aplicação em sala de aula e/ou como tarefa; 
01 (uma) agenda anual colorida com 
encadernação em espiral; 
01 (um)livro paradidático 
01 Material do professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno e os encaminhamentos pedagógicos. Livro 
de apoio com a proposta pedagógica do currículo 
que será trabalhado em todas as disciplinas, 
quadro e programação dos conteúdos, cartazes 
coloridos, materiais gráficos, visuais e áudios de 
cantigas. Assessoria Pedagógica Presencial 
Periódica junto ao Corpo Docente, Equipe Técnica 
e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
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42.380,00 



comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 Material Apostilado para Infantil 5 (crianças de 
05 anos de idade), contendo: 
Livros anuais coloridos com capítulos temáticos 
com atividades que integram os cinco campos de 
experiência da BNCC mais atividades 
relacionadas a estes capítulos, com possibilidade 
de aplicação em sala de aula e/ou como tarefa; 
conter atividades que auxiliem o processo de 
alfabetização linguística e matemática. 
01 (uma) agenda anual colorida com 
encadernação em espiral; 
01 (um)livro paradidático 
01 Material do professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno e os encaminhamentos pedagógicos. Livro 
de apoio com a proposta pedagógica do currículo 
que será trabalhado em todas as disciplinas, 
quadro e programação dos conteúdos, cartazes 
coloridos, materiais gráficos, visuais e áudios de 
cantigas. Assessoria Pedagógica Presencial 
Periódica junto ao Corpo Docente, Equipe Técnica 
e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 

148 und 
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48.248,00 



assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 



para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 Material Apostilado para 1º ano – Ensino 
fundamental anos iniciais: 
Livroscoloridos por ano, com as seguintes 
disciplinas: Português, História, Geografia, 
Matemática e Ciências. 
Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 
Livros coloridos, para atividades de fixação dos 
conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 
e Matemática. 
Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 
Inglês. 
Avaliações impressas ou digital e avaliação 
diagnóstica por ano. 
Material do Professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 
às atividades, livro de apoio com toda a proposta 
pedagógica do currículo que será trabalhado, 
quadro e programação dos conteúdos, além de 
um manual com atividades de educação física e 
uma agenda para o professor. Assessoria 
Pedagógica Presencial Periódica junto ao Corpo 
Docente, Equipe Técnica e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
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54.116,00 



distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 Material Apostilado para 2º ano – Ensino 
fundamental anos iniciais: 
Livros coloridos por ano, com as seguintes 
disciplinas: Português, História, Geografia, 
Matemática e Ciências. 
Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 
Livros coloridos, para atividades de fixação dos 
conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 
e Matemática. 
Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 
Inglês. 
Avaliações impressas ou digital e avaliação 
diagnóstica por ano. 
Material do Professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 
às atividades, livro de apoio com toda a proposta 
pedagógica do currículo que será trabalhado, 
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quadro e programação dos conteúdos, além de 
um manual com atividades de educação física e 
uma agenda para o professor. Assessoria 
Pedagógica Presencial Periódica junto ao Corpo 
Docente, Equipe Técnica e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
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sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 Material Apostilado para 3º ano – Ensino 
fundamental anos iniciais: 
Livros coloridos por ano, com as seguintes 
disciplinas: Português, História, Geografia, 
Matemática e Ciências. 
Livros Contendo exercícios que contemplem as 
habilidades da Avaliação Nacional de 
Alfabetização (ANA). 
Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 
Livros coloridos, para atividades de fixação dos 
conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 
e Matemática. 
Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 
Inglês. 
Avaliações impressas ou digital e avaliação 
diagnóstica por ano. 
Material do Professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 
às atividades, livro de apoio com toda a proposta 
pedagógica do currículo que será trabalhado, 
quadro e programação dos conteúdos, além de 
um manual com atividades de educação física e 
uma agenda para o professor. Assessoria 
Pedagógica Presencial Periódica junto ao Corpo 
Docente, Equipe Técnica e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
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trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 Material Apostilado para 4º ano – Ensino 
fundamental anos iniciais: 
Livros coloridos por ano, com as seguintes 
disciplinas: Português, História, Geografia, 
Matemática e Ciências. 
Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 
Livros coloridos, para atividades de fixação dos 
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conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 
e Matemática. 
Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 
Inglês. 
Livro impresso colorido contendo exercícios que 
contemplem os Habilidades da Prova Brasil em 
língua Portuguesa e Matemática. 
Avaliações impressas ou digital e avaliação 
diagnóstica por ano. 
Material do Professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 
às atividades, livro de apoio com toda a proposta 
pedagógica do currículo que será trabalhado, 
quadro e programação dos conteúdos, além de 
um manual com atividades de educação física e 
uma agenda para o professor. Assessoria 
Pedagógica Presencial Periódica junto ao Corpo 
Docente, Equipe Técnica e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
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alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 
acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 
 
 

Material Apostilado para 5º ano – Ensino 
fundamental anos iniciais: 
Livros coloridos por ano, com as seguintes 
disciplinas: Português, História, Geografia, 
Matemática e Ciências. 
Livro (os) colorido com a disciplina de Arte. 
Livros coloridos, para atividades de fixação dos 
conteúdos no mínimo das disciplinas de Português 
e Matemática. 
Livro (os) colorido para o ensino da disciplina de 
Inglês. 
Livro impresso colorido contendo exercícios que 
contemplem os Habilidades da Prova Brasil em 
língua Portuguesa e Matemática. 
Avaliações impressas ou digital e avaliação 
diagnóstica por ano. 
Material do Professor: 
Contendo o conteúdo e formato do material do 
aluno, e o encaminhamento pedagógico, referente 
às atividades, livro de apoio com toda a proposta 
pedagógica do currículo que será trabalhado, 
quadro e programação dos conteúdos, além de 
um manual com atividades de educação física e 
uma agenda para o professor. Assessoria 
Pedagógica Presencial Periódica junto ao Corpo 
Docente, Equipe Técnica e Gestores; 
Desde a implantação do sistema de ensino até a 
utilização cotidiana do material didático por 
professores e alunos, a contratada deverá 
assessorar no mínimo 1 (uma) vez ao bimestre, 
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mínimo de 4 vezes ao ano, no Secretaria 
Municipal de Educação, com o objetivo de 
treinamento inicial, bem como orientar e dar 
sugestões para o planejamento . assessoria 
pedagógica, a ser oferecida sem custo adicional 
pelo sistema de ensino a ser contratado, deverá 
ser composta minimamente por: Encontro para 
treinamento e apresentação da proposta 
pedagógica do material didático com os gestores e 
corpo docente da rede municipal, bem como 
orientação do planejamento anual do município, 
visando à utilização do material didático; 
treinamento aos docentes sobre os recursos do 
Portal Educacional;  - Encontros bimestrais para 
trabalhos de orientação, capacitação pedagógica 
e oficinas; - Encontro para a realização de palestra 
pedagógica, sobre tema de interesse da 
comunidade escolar; - Visitas bimestrais as 
unidades escolares que utilizarem o material 
didático nas escolas da cidade, para 
acompanhamento das ações realizadas, 
estabelecendo relações de parceria e 
comprometimento com a equipe gestora, com os 
professores e com os alunos; - Serviço de 
atendimento a escolas, presencial e/ou a 
distância, sobre diretrizes pedagógicas ligadas à 
educação inclusiva; - A empresa contratada 
deverá dispor de um Atendimento permanente 
para assessorar o corpo administrativo e docente 
da secretaria municipal de educação. As dúvidas 
deverão ser encaminhadas para o atendimento da 
contratada utilizando-se dos variados meios de 
comunicação (telefone, e-mail e vídeo 
conferência) e respondidas no prazo de até 48h. 
PORTAL DE EDUCAÇÃO 
Disponibilização de acesso a Portal de Educação, 
com distribuição de senhas individuais para os 
alunos e para o corpo docente e equipe gestora 
do Município, para a realização de pesquisas, 
consultas, divulgação de trabalhos e projetos. O 
portal educacional deverá conter minimamente as 
características mencionadas a seguir: 
Acesso facilitado e atraente para alunos, gestores 
e professores. Conteúdo extra e digital para 
complementar a coleção impressa, favorecendo a 
realização de pesquisas. 
Objetos de aprendizagem para dinamizar as aulas 
nos três segmentos de ensino. 
Formação Continuada A Distância 
A formação continuada para professores e 
gestores, a ser oferecida sem custo adicional pelo 
sistema de ensino a ser contratado, deverá 
contemplar as características abaixo: - Formação 
continuada para professores e gestores, 
modalidade a distância, com carga horária mínima 
de 100 horas até 400 horas relacionados aos 
diferentes segmentos de ensino, disponível via 
internet em ambiente virtual.  - O Programa de 
Formação Continuada a distância deve contribuir 
para o letramento digital da equipe escolar. Os 



acessos referentes às aulas da Formação 
Continuada a distância deverão ficar registrados, 
sendo possível acompanhar o desenvolvimento 
dos professores pela equipe gestora da unidade 
escolar; - O Programa de Formação Continuada a 
distância deverá expedir certificado de conclusão 
para cada curso efetuado. 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e 

Retificação, a qual consta a nova data de Abertura das propostas que será as 09:00 horas do 

dia 12/12/2018. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: 

http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572- 

8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: licitacaocruzeiro@hotmail.com. Torno público,  

Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 28 de novembro de 2018  

 

JOSÉ NILTON DE SOUZA  

PREGOEIRO 


