PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA
Avenida Antônio Prado, 2720 – Centro – CEP. 14460-000
Fone: (16) 3133.9300 - Fax: (16) 3133.9300

CRISTAIS PAULISTA – SP

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA CONCORRENCIA PUBLICA
Nº.0001/2018– OBJETO: PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO, PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO IMPRESSO PARA OS ALUNOS
E PROFESSORES E FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, PARA
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, QUANTIDADE
DISCRIMINADA E EDITAL E SEUS ANEXOS
Aos 21º dias do mês de Março 2018, às 9 (nove) horas, na sala de licitações do
Departamento de Licitações e Contratos, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitações bem com os membros da comissão técnica, para apresentação
do laudo proposta Técnica pela comissão Técnica do material didático apresetandos
pelas licitante analisados pela Comissão Técnica. Estava Presente os Membros da
Comissão Técnica bem com os da Comissão Permanente de Licitações. Dado inicio aos
trabalhos pelo Sr Presidente Eurípedes Jose Mendosa Sebastião foi determinado a
abertura do Envelope nº 3 ( Proposta Preço) que se encontra devidamente lacrado e
vistados pela Comissão e por todos os representantes na ultima cessão. Ficou constatado
que a licitante apresentou as documentação conforme requsitado no Edital. Onde serão
divulgados os resultados nos moldes estabelecidos no Edital.
AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DO MATERIAL PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Pontuação Máxima
Material da Educação Infantil
1) Apresenta conceitos pedagógicos referenciados
20
pelo MEC, assim como conformidade com as
diretrizes educacionais expressas na Lei de
Diretrizes e Bases de Educação Nacional, nos
Referenciais Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil?
2) Apresenta modelo de aprendizagem ativa, em que
20
o aluno utiliza todo o componente sensóriomotor, assim como a leitura de imagens e obras
de arte representadas por fotos de alta resolução?
3) O material didático oferece alternativas para o
20
aluno construir sua identidade pessoal,
desenvolvendo uma imagem positiva de si
mesmo, promovendo a autonomia e segurança?

Avaliação
20

20

15
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4) O material didático apresenta atividades de cunho
científico que despertam nas crianças a
curiosidade científica, por meio da observação,
pesquisa e experimentação?
5) O material didático tem atividades específicas
para trabalhar com datas comemorativas de
forma contextualizada, visando à ampliação do
repertório cultural do aluno?
6) O material didático trabalha os temas
transversais, como ética, saúde e meio ambiente
de modo contextualizado?
7) O material didático traz atividades que trabalham
as habilidades manuais que ajudam a desenvolver
o movimento e a expressão corporal?
8) O material apresenta situações de aprendizagem
de caráter coletivo, preservando jogos e
brincadeiras?
9) O material apresenta facilidade no manuseio e
excelente qualidade gráfica e disposição
adequada do seu conteúdo?
10) O material apresenta letras, imagens e
ilustrações, em tamanhos, formas e cores
adequadas à faixa etária dos alunos?
11) O material apresenta espaço adequado para o
preenchimento das atividades de acordo com a
faixa etária dos alunos?
12) O material estimula a participação da família no
processo de aprendizagem e desenvolvimento da
criança na escola.
13) As ilustrações do material são produzidas em
diferentes técnicas e estilos, com imagens
diversificadas e com alta qualidade de resolução?
14) O material possui a estrutura de organização do
conteúdo que permita flexibilidade e liberdade ao
professor para trabalhar a partir da realidade
vivenciada com os alunos, partindo da prática
para o conhecimento sistematizado?
15) O material ajuda desenvolver a capacidade de
observar, descrever, analisar, classificar e
explorar o meio ambiente?
16) Os pressupostos norteadores das situações de
ensino e de aprendizagem enfocam o
conhecimento como processo, de modo
dinâmico, situado em contextos reais, social e
historicamente, levando em consideração o
conhecimento prévio e a vivência do aluno?
17) O material utiliza linguagem compatível com as
necessidades do aluno das diferentes faixas
etárias?
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18) O material para alunos de 03 (três) anos foi
apresentando de acordo com o descrito neste
anexo:
 Livros bimestrais (formando uma coleção
de quatro livros no ano) em tamanho A3
blocado ou em folhas avulsas
acondicionadas em pastas, englobando
todas as áreas temáticas por meio de
atividades significativas para as crianças,
que desenvolva identidade, autonomia,
linguagem oral e escrita, matemática,
natureza e sociedade, as datas
comemorativas, arte, movimento e
música. Sempre de acordo com a faixa
etária do educando.
19) O material para alunos de 04 (quatro) anos foi
apresentando de acordo com o descrito neste
anexo:
 Livros bimestrais (formando uma coleção
de quatro livros no ano) em tamanho A3,
blocado ou em folhas avulsas
acondicionadas em pastas, que englobem
atividades de orientação espaçotemporal, conceitos básicos que norteiam
a Educação infantil, coordenação motora
e atividades com dobradura, desenho,
pintura, linguagem oral receptiva e
produtiva,
linguagem
escrita,
matemática, estrutura topológica, estudo
do meio social, as datas comemorativas,
arte, música e movimento.
20) O material para alunos de 05 (cinco) anos foi
apresentando de acordo com o descrito neste
anexo:
 Livros bimestrais (formando uma coleção
de quatro livros no ano) em tamanho A3,
blocado ou em folhas avulsas
acondicionadas em pastas que englobem
atividades de orientação espaçotemporal, conceitos básicos que norteiam
a Educação infantil, coordenação motora
e atividades com dobradura, desenho,
pintura, linguagem oral receptiva e
produtiva, linguagem escrita, leitura e
produção de textos, matemática,
estrutura topológica, estudo do meio
social, as datas comemorativas, arte,
música e movimento.
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21) O material do professor das turmas de 03 (três)
anos foi apresentado de acordo com o descrito
neste anexo:
 Livros bimestrais similares aos dos
alunos
contendo
a
mesma
quantidade de livros, contendo os
objetivos e sugestões e o
encaminhamento pedagógico em
cada página do material, referente as
atividades.
22) O material do professor das turmas de 04 (quatro)
anos foi apresentado de acordo com o descrito
neste anexo:
 Livros bimestrais similares aos dos
alunos
contendo
a
mesma
quantidade de livros, contendo os
objetivos e sugestões e o
encaminhamento pedagógico em
cada página do material, referente as
atividades.
23) O material do professor das turmas de 05 (cinco)
anos foi apresentado de acordo com o descrito
neste anexo:
 Livros bimestrais similares aos dos
alunos
contendo
a
mesma
quantidade de livros, contendo os
objetivos e sugestões e o
encaminhamento pedagógico em
cada página do material, referente as
atividades.
24) Foi apresentado como material complementar:
 Alfabetário Ilustrado com a ilustração
corresponde à letra inicial apresentada no
tradicional alfabeto, possibilitando um
melhor aprendizado, reconhecimento das
letras, correspondência entre letra e
ilustração e as quatro formas de escrita
das letras.
 Manual de Psicomotricidade: Um manual
para o professor da Educação Infantil
que apresente as diferentes formas de
trabalhar os estímulos através da
psicomotricidade de cada faixa etária,
trazendo atividades lúdicas coerentes ao
dia a dia dos alunos e professores da rede
municipal de ensino.
 Livro de Orientação aos pais com
sugestões de como os pais podem e
devem acompanhar o processo de ensino
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aprendizagem de seus filhos.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Material do Ensino Fundamental
25) O material didático para o Ensino Fundamental
apresenta conceitos pedagógicos referenciados
pelo MEC, em consonância com Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) e Lei de
Diretrizes e Bases (LDB – 9394/96) para o
Ensino Fundamental?
26) Os pressupostos norteadores das situações de
ensino e de aprendizagem enfocam o
conhecimento como processo, de modo
dinâmico, situado em contextos reais, social e
historicamente, levando em consideração o
conhecimento prévio e a vivência do aluno?
27) O material didático para o Ensino Fundamental
faz com que o próprio aluno, ao assimilar
conceitos, com a mediação do professor, consiga
estabelecer relações com o cotidiano?
28) A orientação didática favorece a interação, o
respeito à diversidade e a individualidade,
valoriza
conhecimentos
prévios,
propõe
resolução de problemas e possibilita a
proximidade com práticas sociais reais?
29) O material didático utiliza linguagem compatível
com as necessidades do aluno das diferentes
faixas etárias?
30) O material trabalha a formação plena do aluno
por meio do desenvolvimento do espírito crítico,
construção de argumentação, compreensão dos
limites e alcances lógicos das explicações
propostas?
31) A proposta metodológica explora as explicações
dialógicas, ilustrações visuais, experiências, a
linguagem própria de cada componente curricular
e a diversidade de produções sociais, para que o
aluno aprenda a observar e a explorar o contexto
com interesse, sentindo-se parte dele?
32) Há coerência do material oferecido com a
Proposta Pedagógica do Município?
33) O material traz o tema Brasil como eixo temático,
potencializando a aprendizagem?
34) A concepção do material apresenta propostas
estimulantes e modernas de aprendizagem:
trabalho em grupo, solução colaborativa de
problemas, promoção da criatividade, melhoria
da capacidade de decisão e apreensão de
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conteúdos?
35) As atividades práticas envolvem pesquisas,
entrevistas, debates, jogos e dramatizações com a
finalidade de desenvolver outras habilidades?
36) O material possui critérios de uma educação
inclusiva?
37) O material apresenta uma proposta dinâmica de
trabalho, onde o aluno será constantemente
solicitado a participar, por escrito e oralmente, de
forma intensa, criativa e crítica?
38) Os temas contem situações do cotidiano próximo,
propondo atividades e problemas, cuja resolução
envolva os conceitos que serão construídos pelo
aluno?
39) A metodologia propõe espaço para estudos, troca
de ideias e experiências, apresentação de
contribuições pessoais e articulação com as
experiências reais dos estudantes, conforme a
faixa etária?
40) O material está adequado aos tempos letivos,
proporcionando a utilização completa do projeto?
41) O material para os alunos do 1º ano do Ensino
Fundamental foi apresentando de acordo com o
solicitado:
 01 (um) livro por bimestre com as
disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e
Ciências, totalizando 04 (quatro)
livros multidisciplinares no ano
letivo;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Arte, preferencialmente em tamanho
A3;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Inglês.
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42) O material para os alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental foi apresentando de acordo com o
solicitado:
 01 (um) livro por bimestre com as
disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e
Ciências, totalizando 04 (quatro)
livros multidisciplinares no ano
letivo;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Arte, preferencialmente em tamanho
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A3;
01 (um) livro anual da disciplina de
Inglês.
43) O material para os alunos do 3º ano do Ensino
Fundamental foi apresentando de acordo com o
solicitado:
 01 (um) livro por bimestre com as
disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e
Ciências, totalizando 04 (quatro)
livros multidisciplinares no ano
letivo;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Arte, preferencialmente em tamanho
A3;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Inglês.


20

20

44) O material para os alunos do 4º ano do Ensino
Fundamental foi apresentando de acordo com o
solicitado:
 01 (um) livro por bimestre com as
disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e
Ciências, totalizando 04 (quatro)
livros multidisciplinares no ano
letivo;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Arte, preferencialmente em tamanho
A3;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Inglês.

20

20

45) O material para os alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental foi apresentando de acordo com o
solicitado:
 01 (um) livro por bimestre com as
disciplinas de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia e
Ciências, totalizando 04 (quatro)
livros multidisciplinares no ano
letivo;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Arte, preferencialmente em tamanho
A3;
 01 (um) livro anual da disciplina de
Inglês.
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46) O material do professor é composto da seguinte
forma?
 01 (um) livro por semestre,
formando uma coleção de dois
livros para cada ano do ensino
fundamental do 1º ao 5º ano,
com as disciplinas de Língua
Portuguesa,
Matemática,
História, Geografia e Ciências.
 01 (um) livro anual da disciplina
de Arte para cada ano do ensino
fundamental (1º ao 5º ano) com
o mesmo formato e tamanho do
livro do aluno.
 01 (um) livro anual da disciplina
de Inglês para cada ano do
ensino fundamental (1º ao 5º
ano).

20

20

47) O livro do professor possui a reprodução das
páginas do livro do aluno, com descrição de
atividades página a página, com respostas e
encaminhamentos pedagógicos?

20

20

48) Foi apresentado como material complementar:
 Alfabetário Ilustrado com a ilustração
corresponde à letra inicial apresentada no
tradicional alfabeto, possibilitando um
melhor aprendizado, reconhecimento das
letras, correspondência entre letra e
ilustração e as quatro formas de escrita
das letras.
 Livro de Orientação aos pais com
sugestões de como os pais podem e
devem acompanhar o processo de ensino
aprendizagem de seus filhos.

20

20

49) O material didático contempla as competências e
habilidades avaliadas pelas avaliações externas
como SAEB/Prova Brasil?

20

10

50) A organização pedagógica do material didático
demarca o percurso de desenvolvimento das
competências e habilidades, informando o
professor e o aluno sobre os objetivos da
disciplina no currículo como um todo, no ano e
no bimestre?
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51) O material didático pressupõe que o
desenvolvimento da competência de leitura e
produção de textos não deve limitar-se à Língua
Portuguesa, nem mesmo apenas à área de
Linguagens. Cada componente curricular
desenvolve
competências
e
habilidades
relacionadas à leitura e à escrita?

20

15

52) O material didático de Língua Portuguesa
apresenta diversidade de gêneros textuais?

20

20

53) A estrutura organizacional do material
proporciona flexibilidade ao desenvolvimento
das atividades de acordo com a demanda escolar?

20

15

54) A distribuição curricular no material permite
flexibilidade para inserção de projetos locais,
sem prejuízos ao processo de ensino
aprendizagem?

20

15

55) A organização estrutural do material é
apresentada de forma clara ao professor,
divididos em conteúdo semanais?

20

10

20

20

57) A empresa realiza a capacitação do material
didático para cada segmento, visando à melhor
utilização do material didático e dos demais
serviços prestados?

20

20

58) O acompanhamento pedagógico atende à
demanda do município com no mínimo oito
encontros presenciais durante o ano letivo,
totalizando, no mínimo, quarenta horas de
atendimento presencial?

20

20

59) A empresa realiza o fornecimento de relatórios de
análise e observações dos encontros realizados,
contendo a apreciação pedagógica para que a
secretaria de educação receba retorno das ações
realizadas e para que o gestor possa usar a
documentação como um instrumento de apoio à
gestão escolar?

20

20

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Acompanhamento pedagógico
56) A empresa realiza apresentação do sistema
pedagógico de ensino para a comunidade local?
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60) A empresa realiza de oficinas pedagógicas sobre
temas de interesse da comunidade escolar?

20

20

61) A empresa se reúne com pais de alunos para
realizar palestras relativas ao cotidiano escolar?

20

20

62) Realiza serviço de atendimento a escolas,
presencial e/ou à distância, sobre diretrizes
pedagógicas ligadas à educação inclusiva?

20

20

63) A empresa realiza palestras com assuntos de
interesse comum da comunidade escolar,
proporcionando a formação continuada dos
educadores?

20

20

64) São realizados minicursos em horário coletivo de
trabalho pedagógico como proposta de formação
continuada?

20

20

65) A empresa realiza jornada pedagógica com temas
escolhidos em comum acordo com a Secretaria
Municipal de Educação fazendo parte da
proposta de formação continuada aos educadores
do município?

20

20

66) A carga horaria total dos encontros realizados no
município pela contratada será certificada pela
Instituição de Ensino Superior, individualmente
aos participantes?

20

20

20

20

20

20

20

20

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Portal Educacional
67) Disponibiliza acesso ao Portal de Educação, com
distribuição de senhas para os alunos, com
sugestões e dicas de leitura, espaço para jogos,
brincadeiras e demais atividades?
68) Disponibiliza acesso ao Portal de Educação, com
distribuição de senhas individuais para o corpo
docente e equipe gestora do Município, para a
realização de pesquisas, consultas, sugestões de
leitura, acesso a banco de provas, sugestão de
projetos, entre outros?
69) Contém conteúdo extra para complementar as
atividades realizadas em sala de aula,
favorecendo a realização de pesquisas?
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70) Possui acesso facilitado e atraente para alunos,
gestores e professores e recursos para avaliação
escolar, ou seja, série de avaliações para todos os
anos nos moldes da Prova Brasil?.

20

20

71) Oferece possibilidade de downloads de músicas
quando sugeridas no material?

20

20

72) Possui campo específico para comunicação entre
os educadores e o sistema de ensino para
esclarecimento de dúvidas, sugestões e críticas?
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Avaliações da aprendizagem
73) Apresenta modelos de avaliações diagnósticas
relacionadas as diferentes competências e
habilidades trabalhadas nas áreas de leitura e
matemática contempladas no currículo em mídias
ou em portal educacional?

20

20

20

20

74) Apresenta modelos de avaliações bimestrais e/ou
semestrais a partir de conteúdos relativos às
diferentes disciplinas e anos em mídias ou em
portal educacional?

20

20

75) Apresenta modelos de simulados das principais
avaliações externas tais como: ANA e PROVA
BRASIL em mídias ou em portal educacional?

20

20

Total Máximos Possível

1.500

Total Obtido pela Empresa

1.340

Dada a palavra aos presentes não houve manifestação verbal. Nada mais havendo a ser
tratado, lavra-se o presente termo que lido e achado conforme, segue assinado pelos
membros da Comissão Permanente de Licitações e comissão técnica e Licitantes
presentes. ATA APROVADA.
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Eurípedes Jose Mendosa Sebastião
Silvio Donizeti Lourenço
Juliano Otavio Garcia
Comissão Técnicas:
Claudia Cristina Ribeiro
Flavia Aparecida da Silva Florentino
Patricia Borges Geovanella
Sonia Maria Oliveira Campos
Leonilda Dearo Garcia
Maria Teresa Gomes

Licitantes:
Grafica e Editora Guteplan Ltda
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