
CONTRATO Nº 125/2018 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR E A EMPRESA PEARSON EDUCATION DO BRASIL SA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ:95.589.230/0001-44, com sede à Avenida 13 de maio - 906, 
representada neste ato pelo Prefeito Municipal DILMAR TÚRMINA, brasileiro, casado, portador 
do RG: 4.194.705-5 – CPF: 580.897.729-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a 
Empresa PEARSON EDUCATION DO BRASIL SA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob nº 01.404.158/0001-90, com sede na Via Anhanguera, s/n, Km 317 400m, Bloco 
B, módulo 27, nº 26, bairro Jardim salgado filho, CEP 14079-000 – Ribeirão Preto/SP, adiante 
denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo Sr. RAFAEL BRITO FURTADO, 
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 5.072.195 – SDS/PE, 
inscrito no CPF sob nº 032.047.914-59, residente e domiciliado na Rua Paulo Franco, nº 114, 
Apto 71, Vila Hamburguesa, na cidade de São Paulo – SP, ajustam entre si o presente 
contrato, a ser regido pela Lei nº 8.666/93, demais disposições legais cabíveis, pelos termos do 
Pregão Presencial nº 156/2018 e pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO 
ESTRUTURADO DE ENSINO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
E ENSINO FUNDAMENTAL I.   
 
 CLÁUSULA SEGUNDA- Alem das condições contidas no edital compete a CONTRATADA: 
a) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, tributários e previdenciários que possam 
incidir sobre a contratação; 
b) Cumprir com as obrigações contidas no item 21.2 do Pregão Presencial nº 156/2018. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor do presente contrato é de até R$:244.984,00 (duzentos e 
quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais), a vigência do presente contrato até 
31 de dezembro de 2020. 
§ 1º. – O pagamento dar-se-á em  30 dias após a entrega e emissão da Nota Fiscal. 
§ 2º. – O pagamento da despesa do presente contrato correrá pela seguinte dotação 
orçamentária: 
08.00 – Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;  
08.01 – Departamento de Educação;  
12.361.00102-033 – Manutenção do ensino fundamental;  
339030.000000 – Material de consumo 
  
CLÁUSULA QUARTA – Ao CONTRATADO assiste o direito de ver mantido o equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA O não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações constantes 
no Edital e no presente contrato poderão ser aplicadas a CONTRATADA quaisquer das 
penalidades arroladas nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. A pena de multa incidirá da seguinte forma: 
I - 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso, no caso de atraso 
injustificado na execução do contrato; 
II - 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução parcial; 
III - 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, no caso de sua inexecução total. 
 
CLÁUSULA SEXTA - Os casos de rescisão contratual, previstos pela Lei n.º 8.666/93, serão 
formalmente motivados nos autos do respectivo processo. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - As alterações do presente contrato, do seu objeto ou de suas condições, 
serão feitas de comum acordo entre as partes, mediante termo aditivo e na conformidade da 
Lei vigente. 

CLÁUSULA OITAVA – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração constantes no 
art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 



CLAUSULA NONA– A CONTRATADA signatária fica expressamente vinculada aos termos da 
proposta da licitante vencedora. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – O presente contrato é complementado e integrado pelas regras 
constantes no edital do Pregão Presencial nº 156/2018. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Faz parte integrante, o edital do Pregão Presencial nº 
156/2018 e a proposta de preços conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações e demais documentos da licitação que sejam pertinentes, aplicando-se-lhe todos os 
seus dispositivos naquilo que não contrariar as presentes disposições. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA- A CONTRATADA deverá manter, enquanto vigorar o 
contrato e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 156/2018. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, 
regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-
lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do 
mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e 
fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais 
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. 
Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou 
na execução de contrato; 
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com 
ou sem o conhecimento de representantes o prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoasou sua propriedade, visando influenciar sua participação em outro processo licitatório 
ou afetar a execução do contrato; 
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegaçõesde prática prevista; atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover 
inspeção; 
|| - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresaou 
pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para 
a outrora de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um 
contrato financiado pelo organismo. 
||| - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para 
a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, 
em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato.   
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -Fica eleito o foro da Comarca de Dois Vizinhos, Paraná, para 
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, os representantes das partes, na presença de duas testemunhas. 
 



 Cruzeiro do Iguaçu/PR, 27 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
     ________________________________             ________________________________ 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL SA          P. M. DE CRUZEIRO DO IGUAÇU/PR  
RAFAEL BRITO FURTADO                                         DILMAR TÚRMINA 
Contratante                                                                 Contratado 

 
Testemunhas: 
 
1 - ______________________                             2 - ______________________ 
      CPF/MF nº                                                           CPF/MF nº 

 
 

 
 

Municipio de Cruzeiro do Iguaçu - 2018

Classificação por Fornecedor

Pregão 156/2018

Equiplano Página:1

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

75410-2   PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA.Fornecedor: CNPJ: 01.404.158/0001-90 11351224440Telefone: Status: Habilitado 244.984,00

Email: luciana.hernandes@pearson.com

Representante: 75413-7   LUCIANA CLÁUDIA BIAGIONI LOPES HERNANDES

Lote 001 - Lote 001 244.984,00

001 PEARSON 216,80 *29843   Material Apostilado para Maternal III (crianças de 03 anos de idade), UNI 126,00 Classificado 27.316,80NAME

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 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 

002 PEARSON 216,80 *29844   Material Apostilado para Infantil 4 (crianças de 04 anos de idade), co UNI 130,00 Classificado 28.184,00NAME

Material Apostilado para Infantil 4 (crianças de 04 anos de idade), contendo:

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 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

003 PEASRON 216,80 *29845   Material Apostilado para Infantil 5 (crianças de 05 anos de idade), co UNI 148,00 Classificado 32.086,40NAME

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

Emitido por: Tatiane Aparecida do Prado, na versão: 5521 d 27/12/2018 13:53:58
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Classificação por Fornecedor
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Equiplano Página:2

Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

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 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

004 PEARSON 216,80 *29846   Material Apostilado para 1º ano – Ensino fundamental anos iniciais: UNI 166,00 Classificado 35.988,80NAME

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 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 

005 PEARSON 216,80 *29847   Material Apostilado para 2º ano – Ensino fundamental anos iniciais: UNI 92,00 Classificado 19.945,60NAME

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. 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.

Emitido por: Tatiane Aparecida do Prado, na versão: 5521 d 27/12/2018 13:53:58
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Preço UnitárioMarcaItem SelProduto/Serviço QuantidadeUN. Preço TotalStatus Modelo

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

006 PEARSON 216,80 *29848   Material Apostilado para 3º ano – Ensino fundamental anos iniciais: UNI 164,00 Classificado 35.555,20NAME

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 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 caracterí

007 PEARSON 216,80 *29849   Material Apostilado para 4º ano – Ensino fundamental anos iniciais: UNI 150,00 Classificado 32.520,00NAME

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. 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 mi

008 PEARSON 216,80 *29850   Material Apostilado para 5º ano – Ensino fundamental anos iniciais: UNI 154,00 Classificado 33.387,20NAME

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.

Emitido por: Tatiane Aparecida do Prado, na versão: 5521 d 27/12/2018 13:53:58
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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 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 mi

V A L O R   T O T A L : 244.984,00

Emitido por: Tatiane Aparecida do Prado, na versão: 5521 d 27/12/2018 13:53:58


