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EDITAL Nº 035/2013 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2013 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/04/2013 

HORÁRIO: 08:30 horas 

CREDENCIAMENTO: 30 minutos antes (até 08:00 horas)  

LOCAL: Rua Dr. Oliveira Neves, nº 476 – Ariranha – SP. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, através do Senhor 

FAUSTO JUNIOR STOPA, Prefeito Municipal, faz saber pelo presente Edital, que 

se encontra aberta a licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL, nos termos da 

Lei nº. 10.520, de 17 de Julho de 2002 e Decreto Municipal nº. 2.915 de 08 

de janeiro de 2013, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666/93, 

de 21 de Junho de 1.993 e suas alterações, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, 

objetivando a aquisição de licença de uso de softwares pedagógicos, para 

serem utilizados pelos alunos e professores da rede pública municipal – 

Educação Infantil e Ensino Fundamental séries iniciais e finais. 

 

 

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão 

recebidos no endereço Dr. Oliveira Neves, nº 476  – Centro – Ariranha – SP, 

na sessão pública de processamento do PREGÃO PRESENCIAL, após credenciamento 

dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Ariranha/SP, estabelecida na Dr. Oliveira Neves, nº 

476  – Centro – Ariranha – SP, iniciando-se no dia 02 de abril de 2013, às 

8:00 horas, que será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de 

Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 

  

 1 - DO OBJETO: 

 

  1.1- Obtenção de proposta mais vantajosa para Administração 

Municipal, visando a objetivando a aquisição de licença de uso de softwares 

pedagógicos, para serem utilizados pelos alunos e professores da rede 
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pública municipal – Educação Infantil e Ensino Fundamental séries iniciais e 

finais, acompanhado de capacitação e assessoria pedagógica presencial e a 

distância com acompanhamento técnico pedagógico para os trabalhos realizados 

junto ao corpo docente e alunos, de acordo com os quantitativos e 

especificações descritas no Anexo I. 

 

 

 2 – DAS AMOSTRAS: 

 

  2.1- As amostras do material descrito no Anexo I deverá ser 

apresentadas no momento da entrega dos envelopes propostas e documentos de 

habilitação. Encerrado o credenciamento será procedida a análise dessas 

amostras pelos membros da equipe de apoio composta por diretores de escolas 

da rede municipal, supervisora de ensino e diretora do Departamento de 

Educação, nomeados para esse fim. 

  2.2 - As amostras das licenças dos softwares pedagógicos deverá 

ser entregue gravada em  mídia cd ou dvd com todos os conteúdos pedagógicos 

para instalação no computador da Equipe de apoio para  os  educadores 

responsáveis pela análise. 

  2.2.1- As amostras serão analisadas, pela Equipe de apoio 

formada neste caso por educadores, onde será verificada a qualidade e 

enquadramento da mesma nas exigências descritas neste Edital e seu anexo 

para possível aceitação ou desclassificação, pelo Pregoeiro. 

  2.2.2 –  Deverá ser apresentada amostra do material descrito no 

Anexo I do presente Edital, com todos os conteúdos. A empresa que não 

apresentar estará desclassificada. A amostra deverá ser entregue devidamente 

identificada com o n° da licitação e razão social do proponente. 

  2.2.3- A amostra do licitante vencedor do certame, ficará em 

posse do Setor Requisitante, para fins de comprovação de compatibilidade do 

produto fornecido no ato do recebimento. 

  2.2.4- Eventual comprovação posterior de que o objeto entregue 

não corresponde a amostra apresentada ensejará a rescisão do contrato e a 

aplicação das sanções previstas no contrato oriundo da presente licitação, 

no presente Edital e Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993. 

 

 3 - DA PARTICIPAÇÃO: 
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  3.1- Poderão participar do certame todos os interessados do ramo 

de atividade pertinente aos objetos da contratação que preencherem as 

condições de credenciamento constantes deste Edital. 

  3.2- Não poderão participar da presente licitação as empresas 

suspensas ou declaradas inidôneas para participar de licitação junto à 

Administração Pública. 

 

 4 - DO CREDENCIAMENTO: 

 

  4.1- Para credenciamento deverão ser apresentados os seguintes 

documentos FORA dos envelopes n°s 1 e 2: 

  (a-) tratando-se de representante legal, o ESTATUTO SOCIAL, 

CONTRATO SOCIAL ou OUTRO INSTRUMENTO DE REGISTRO COMERCIAL, REGISTRADO NA 

JUNTA COMERCIAL, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

  (b-) tratando-se de procurador, o INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

PÚBLICO OU PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA do qual constem poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, além dos indicados na 

alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga; 

  4.1.1 – Para o exercício do direito de preferência, a qualidade 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá estar expressa no 

documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 

3.1 deste item 3, conforme modelo constante do Anexo V. 

  4.2- O representante legal e o procurador deverão identificar-se 

exibindo documento oficial de identificação que contenha foto; 

  4.3- Será admitido apenas 01 (um) representante para cada 

licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma 

credenciada. 

  4.4- A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, 

importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo 

autorização expressa do Pregoeiro. 

 

 5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
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  5.1- A declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação de acordo com modelo no Anexo II do Edital deverá ser 

apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2. 

  5.2- A PROPOSTA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e 

indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os 

seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE N° 1 – “PROPOSTA” 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2013 

PROCESSO N° 035/201313 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 

ENVELOPE N° 2 – “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2013 

PROCESSO N° 035/201313 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 

 5.3- A PROPOSTA deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e 

redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 

corrente, sem rasuras, emendas, e ser datada e assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. 

 

 5.4- Os documentos necessários ao credenciamento e à habilitação 

deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 

 

 6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA: 

 

  6.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos: 

  (a-) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal da 

licitante, se houver; 

  (b-) Número do Pregão e do Processo; 

  (c-) Descrição do objeto da presente licitação em conformidade 

com as especificações técnicas deste Edital; 
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  (d-) Marca dos materiais ofertados; 

  (e-) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em 

algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 

encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão 

estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 

diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente 

licitação; 

  (f-) Prazo de validade da proposta de no mínimo 90 (noventa) 

dias; 

  (g-) Assinatura do representante legal da empresa; 

  (h-) Declaração de que o material é de primeira qualidade nos 

termos do item 11 do presente edital; 

  (i-) Declaração que está ciente, aceita e se submete a todas as 

regras do presente Edital; 

  (j) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 

representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento 

legal para licitar ou contratar com a Administração (Anexo IV). 

 

 7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”: 

   

  7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os 

documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a: 

   7.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

   (a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

   (b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades 

comerciais; 

   (c) Documentos de eleição dos atuais administradores, 

tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada 

na alínea “b”, deste subitem; 

   (d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

   (e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o 

exigir; 
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    7.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" 

a "d" deste subitem 7.1.1 não precisarão constar no Envelope “Documentos de 

Habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste 

Pregão. 

 

   7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL: 

   (a-) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

   (b-) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da 

sede da licitante; 

   (c-) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, 

vinculados a atividade da empresa pertinente ao objeto da presente 

licitação; 

   (d-) Prova de regularidade para com o Sistema de Seguridade 

Social (INSS); 

   (e-) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

   (f-) Prova de regularidade para a com a Secretaria da 

Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional. 

   (g-) Prova de regularidade para com a Justiça do trabalho 

(CNDT) 

 

   7.1.3 - OUTRAS COMPROVAÇÕES: 

 

   (a-) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e 

subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação 

regular perante o Ministério do Trabalho (Anexo VI). 

   (b-) Declaração da licitante de que o material ofertado 

atende todas as exigências do Ministério da Educação. 

   7.2 - Disposições Gerais da Habilitação: 

   7.2.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas 

certidões/documentos apresentadas, a Administração aceitará como válidas as 

expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

   7.2.2 – Na comprovação da regularidade fiscal por parte das 

microempresas e empresas de pequeno porte aplicam-se os benefícios 

constantes dos §§ 1º e 2º do Art. 43 da Lei Complementar n° 123/06. 
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   7.2.3 – Os benefícios de que trata o subitem anterior deste 

Edital não isentam as microempresas e as empresas de pequeno porte de 

apresentarem os documentos de habilitação relativos à regularidade fiscal 

exigidos no presente Edital, limitando-se à concessão do prazo de 2 (dois) 

dias úteis, prorrogáveis por igual período à critério da Administração, para 

regularização de eventuais dívidas tributárias (restrições) de tais 

empresas. 

   7.2.4 – A não regularização das restrições constantes da 

documentação de regularidade fiscal no prazo de que trata o subitem 

anterior, desde que requerida a abertura de tal prazo pela microempresa ou 

empresa de pequeno porte na sessão de julgamento das propostas e habilitação 

das licitantes, implicará na aplicação das sanções previstas no Edital, sem 

prejuízo de convocação das demais licitantes na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato oriundo da presente licitação ou revogação da 

licitação, à critério da Administração (§ 2° do Art. 43 da Lei Complementar 

n° 123/06). 

 

 8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO: 

 

  8.1- No local, data e horário constantes do preâmbulo, será 

aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 

credenciamento e recebimento dos envelopes dos interessados em participar do 

certame. 

  8.2- Após o credenciamento, as licitantes entregarão ao 

Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 

de acordo com o estabelecido no Anexo II deste Edital e, em envelopes 

separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação. 

   8.2.1- Iniciada a avaliação das amostras do material 

didático, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a 

possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

  8.3- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará o atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo 

desclassificadas as propostas: 

   (a-) Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e 

condições fixados no Edital, sendo vedada às licitantes ofertar quantidades 

diversas das estabelecidas no objeto deste Edital; 

   (b-) Que apresentem preço baseado exclusivamente em 

proposta das demais licitantes, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
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   (c-) Que não atendam as especificações estabelecidas no 

presente Edital, impedindo que se atinja a finalidade prevista no presente 

Edital. 

   8.3.1- Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas 

nas propostas das demais licitantes; 

 

  8.4- As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a 

etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

  (a-) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços 

até 10% (dez por cento) superiores àquela; 

  (b-) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida 

na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os 

menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de 

licitantes. 

   8.4.1- Para efeito de seleção será considerado o preço por 

aluno. 

  8.5- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das 

propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do 

autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor; 

  8.6- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e 

decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução 

mínima de R$ 100,00 entre os lances, que incidirá sobre o valor total da 

proposta. 

  8.7- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos 

os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances; 

  8.8- No caso de proposta de microempresa ou empresa de pequeno 

porte ser superior à proposta vencedora da fase de lances em percentual não 

superior a 5%, abrir-se á a possibilidade da microempresa ou empresa de 

pequeno porte em melhorando a sua proposta para ficar com valor inferior à 

melhor proposta apresentada, ser declarada vencedora do certame, nos termos 

do § 2º do Art. 44 da Lei Complementar n° 123/06. 

  8.9- Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as 

propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de lances, na ordem 

crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço 

ofertado; 

  8.10- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor 

valor com vistas à redução do preço; 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
  8.11- Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito; 

  8.12- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de 

mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante 

pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 

ocasião do julgamento; 

  8.13- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto 

o envelope n° 2, contendo os documentos de habilitação de seu autor; 

  8.14- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos 

documentos de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 

mediante: 

  (a-) substituição e apresentação de documentos, 

  (b-) ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de 

informações; 

   8.14.1- A verificação será certificada pelo Pregoeiro e 

deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada; 

   8.14.2- A Administração não se responsabilizará pela 

eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. 

Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

  8.15- Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação 

previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do 

certame. 

  8.16- Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante 

desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta 

subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 

aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 

atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 

 

 9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO: 

 

  9.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá 

manifestar imediatamente e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o 

prazo de 3 (três) dias, para apresentação de memoriais, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual 
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número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

  9.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante 

importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do 

certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo 

à autoridade competente para a homologação. 

  9.3- Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

  9.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à 

licitante vencedora e homologará o procedimento. 

  9.5- O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 

importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

  9.6- Sendo decretado o vencedor, será realizado a adjudicação e 

a homologação. 

  9.7- A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

 10 – DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO: 

 

  10.1 – A licença de uso de softwares pedagógico, objeto 

decorrente da presente licitação deverá ser instalados nas escolas indicadas 

pelo Departamento Municipal de Educação, obrigando-se o contratado a 

substituir, às suas expensas, os materiais que pôr apresentarem qualquer 

irregularidade vierem a ser recusados. 

  10.2. PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (QUINZE) dias úteis, contados 

a partir da data do recebimento pedido do responsável pelo setor de 

educação. Se o proponente vencedor deixar de cumprir as exigências da 

presente licitação ficará sujeito às penalidades da Lei vigente constante do 

Edital. 

   10.2.1 – O prazo estabelecido no item acima poderá ser 

prorrogado, desde que devidamente justificado pela contratante. 

  10.3. Os softwares pedagógicos não entregue de acordo com o 

objeto deste, serão devolvidos, com ressarcimento por parte do fornecedor, 

dos prejuízos causados a esta Prefeitura. 

  10.4 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do material no 

ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Ariranha o direito 
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de recusa no recebimento, caso não encontre os mesmos em condições 

satisfatórias e de acordo com as especificações do edital. 

  10.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhista e 

previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

materiais. 

  10.6 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta, se recusar a entregar o objeto, será convocada 

outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 

sucessivamente. 

 

  11 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

 

   11.1- O Departamento de Administração e Finanças da 

PREFEITURA efetuará os pagamentos à LICITANTE VENCEDORA mediante a 

comprovação de instalação do softwares pedagógicos e pagamento mensal para a 

utilização das  mesmas. 

   11.2- O pagamento ocorrerá no prazo de até 10 (dez) dias, 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura na Diretoria da Fazenda, com 

recebimento devidamente atestado no verso pela Diretoria Municipal de 

Educação. 

   11.3- O Pagamento será feito mediante depósito em conta 

corrente em nome da Contratada. 

   11.4- Em caso de devolução da documentação fiscal para 

correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação. 

  

  12 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS:  

  

   12.1- A contratada ficará obrigada a cumprir todas as 

garantias constantes da proposta vencedora, além das previstas em Lei, 

conforme Declaração (Anexo III). 

 

  13 – DO CONTRATO: 

 

   13.1- O Licitante vencedor celebrará contrato nos termos da 

minuta que constitui parte integrante deste Edital (Anexo VII) no prazo 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
máximo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da homologação do 

resultado dessa licitação. 

   13.2- O contrato será celebrado entre o Licitante vencedor 

e o município de Ariranha, devendo o extrato do instrumento contratual ser 

publicado por afixação no local público de costume, no prazo de 20 dias 

contados da assinatura do mesmo, nos termos do Parágrafo único do Art. 61 da 

Lei 8666/93. A não assinatura do contrato, dentro do prazo estipulado 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o 

Licitante às penalidades previstas no presente Edital, facultado à 

Administração convocar o segundo colocado, e assim sucessivamente, desde que 

mantidas as condições propostas pelo primeiro classificado, ou, se entender 

conveniente, revogar a Licitação. 

   13.3 - O prazo de vigência do instrumento contratual será 

de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 

até no máximo de 60 (sessenta) meses, conforme o que dispõe o inciso II, do 

art. 57, da Lei 8666/93. 

 

  14 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

 

   14.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a 

Administração direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou 

jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal 

nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002. 

   14.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser 

aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido 

o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 

Fornecedores. 

   14.3- Pela recusa injustificada em assinar o termo 

contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, 

não se aplicando a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não 

aceitação da primeira convocada. 

   14.4- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a 

devida justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais 

sanções previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da 

Administração, a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não 

entregue. 
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   14.5- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da 

licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor 

do objeto não entregue. 

   14.6- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a 

administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as 

seguintes penalidades: 

   (a-) Advertência por escrito; 

   (b-) Multa por percentual de 2% (dois por cento) por dia de 

atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado, (Artigo 86 da Lei nº 

8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95); 

   (c-) Suspensão temporária do direito de participar de 

licitações municipais e, ainda, contratar com a municipalidade, por um 

período não superior a 2 (dois) anos; 

(d-) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, na forma do Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8666/93, atualizada 

pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95. 

 

  15 – DA RESCISÃO: 

 

   15.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato por 

parte do licitante vencedor, a Administração Municipal, sem prejuízo das 

penalidades de que trata o item anterior, poderá rescindir unilateralmente o 

contrato firmado, nos termos dos Artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

  16 – DO REAJUSTE: 

 

   16.1- Os preços somente poderão ser reajustados após 

decorrido 12 (doze) meses da data da apresentação das propostas ou do 

orçamento a que esta se referir, mediante aplicação do índice - IGPM, ou do 

outro índice oficial que vier a especialmente substituí-lo. 

 

  17 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

   17.1- Os recursos necessários ao adimplemento das 

obrigações decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
0206 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
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12365 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
12365000620300000 -  Manutenção do Ensino Infantil 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
210.000 – EDUCAÇÃO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS. 
12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS ESPECÍFICOS 
 

  18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

   18.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão 

interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de 

oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse 

público, a finalidade e a segurança da contratação. 

   18.2- O resultado do presente certame será divulgado no 

jornal de circulação regional. 

   18.3- Os envelopes contendo os documentos de habilitação 

das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no Departamento de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Ariranha, após a homologação do Pregão 

Presencial. 

   18.4- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

   18.5- A petição será dirigida à autoridade subscritora do 

Edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil. 

   18.6- Acolhida a petição contra o ato convocatório, será 

designada nova data para a realização do certame. 

   18.7- Os casos omissos do presente Pregão serão 

solucionados pelo Pregoeiro. 

   18.8- Integram o presente Edital: 

 

   ANEXO I- Especificação do objeto da presente licitação. 

   ANEXO II- Declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação. 

   ANEXO III- Declaração de Garantia dos Produtos. 

   ANEXO IV- Declaração de inexistência de impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração. 

   ANEXO V- Declaração de enquadramento como Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte. 
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   ANEXO VI- Declaração de regularidade perante o Ministério 

de Trabalho. 

   ANEXO VII- Minuta do Contrato. 

 

   18.9- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da 

licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro 

da Comarca de Santa Adélia - Estado de São Paulo. 

   18.10- Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas 

a este Pregão Presencial serão prestados pelo Pregoeiro, nos dias de 

expediente, no horário da 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, na Rua Dr. 

Oliveira Neves nº 476, ou através do telefone (17) 3576-9200 

 

 

 

Ariranha/SP, 12 de março de 2013. 

 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS 

 

1.1- A licença de uso dos softwares educacionais desenvolvidos pela empresa 

contratada, deverão observar os princípios de ensino educacionais ditados 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (LDB) nº 9.394/96, 

atendendo a Educação Básica em seus níveis escolares: Educação Infantil, 

anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental.  

1.2- Os softwares deverão conter conteúdos pedagógicos elaborados de forma a 

atender os documentos orientadores:  

- RCNS para a Educação Infantil; 

- PCNS para o Ensino Fundamental. 

1.3- Os softwares deverão traduzir-se como um Complemento atendendo as Áreas 

de Conhecimento e de desenvolvimento.  

1.4- Os softwares da Educação Infantil deverão atender os Âmbitos de 

Experiência: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo, e os 

respectivos Eixos de Trabalho.  

1.5- Os softwares do Ensino Fundamental deverão atender as áreas de 

conhecimento da grade curricular: Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia e Ciências, bem como sua parte diversificada, Inglês.  

1.6- Os softwares deverão atender também outros conteúdos temáticos, como 

por exemplo: Saúde (Dengue), Sustentabilidade (Aquecimento Global), 

Cidadania (Trânsito) e outros relacionados abaixo.  

1.7- Os softwares deverão apresentar conteúdos desenvolvidos com modelagem 

3D, Adobe Flash, ActionScript versão 2 e 3, Adobe Air e XML. 

1.8- Os softwares deverão ser multiplataformas e deverão executar em 

Windons, Linux e dispositivos móveis (Tablets). 

1.9- A empresa contratada deverá oferecer a instalação das licenças de uso 

dos softwares nos laboratórios das unidades escolares nomeados pela 

Secretaria de Educação, realizar treinamento e capacitação do corpo docente, 

incluindo neste, gestores, monitores, especificando os procedimentos 

pedagógicos a serem utilizados com o software, por meio de profissionais 

responsáveis e qualificados para tanto.  
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 1.10- Estima-se para o ano letivo de 2013, a implantação das licenças 

de uso dos softwares pedagógicos para atendimento de 2945 alunos e  

professores da Rede Municipal de Ensino.  

 

 QTDE DE LABORATÓRIOS/SALA DE 

AULA  

QTDE DE MICROS 

   

TOTAL GERAL   04 

 

80 

 

 II- DA IMPLANTAÇÃO 

2.1- Para a implantação e entrega das licenças de uso dos softwares deverão 

ser observadas as seguintes condições: 

 a) a Secretaria de Educação deverá enviar através de e-mail, portal 

ou fax, autorização para a instalação das licenças em seus respectivos 

laboratórios; 

b) na autorização deverá constar o local e o endereço completo onde serão 

feitas as instalações, sempre em horário de expediente das 08h00min as 

17h00min horas, e a pessoa responsável para acompanhamento do processo; 

c) as despesas com transporte, seguro e instalação correrão por conta da 

contratada; 

d) a empresa contratada deverá agendar as instalações em data e horários 

dentro do período de funcionamento da Secretaria de Educação e das unidades 

escolares. 

e) a empresa terá o prazo de 30 dias para executar a instalação das 

licenças. 

 

III – DA CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA  

3.1- A contratada durante o ano letivo deverá oferecer no mínimo 04 

capacitações de no mínimo 04 horas de serviços que deverão estar assim 

distribuídas: 

a) reunião com os gestores do município para apresentação, implantação, 

treinamento e planejamento da utilização dos softwares; 
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b) capacitação técnica dos professores, coordenadores, diretores, 

supervisores pedagógicos e monitores, envolvidos na implantação e 

desenvolvimento num mesmo dia e local para todos; 

c) visitas as unidades escolares visando orientar sobre o desenvolvimento 

geral dos softwares nas escolas; 

d) atendimentos pedagógicos presenciais e a distância, cujo propósito deverá 

ser os esclarecimentos à dúvidas e a melhor forma de utilização dos 

softwares; 

e) os serviços de implantação, capacitação e visitas deverão ocorrer em 

datas previamente agendadas junto ao Departamento de Educação ou unidade 

escolar; 

f) os serviços deverão ser prestados por profissionais qualificados e com 

experiência, contratados pela empresa, sendo desta, total custo e 

responsabilidade. 

3.2- Quanto ao suporte pedagógico online: 

a) atendimento através de linha telefônica e endereço eletrônico, exclusivos 

para suporte aos professores e monitores; 

 b) atendimento à consultas de cunho pedagógico, com devolução no 

prazo máximo de 24 horas; 

 

IV- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

4.1- Os softwares educacionais deverão ter como proposta pedagógica, 

atividades que auxiliam no desenvolvimento de capacidades essenciais para a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental anos iniciais e finais, através de 

atividades complementares adequadas e pertinentes em relação ao contexto 

educacional, contribuindo para que os alunos tenham uma ampla aprendizagem, 

nas mais diversas áreas, alcançando assim os objetivos educacionais 

propostos. 

4.2- Os softwares educacionais deverão apresentar uma interface clara, 

amigável e de fácil utilização, um layout de fácil entendimento, menus com 

textos auto-explicativos e conteúdos separados por faixa etária e ano 

conforme descrição deste Anexo.  

4.3- As atividades deverão ser elaboradas contemplando os distintos Eixos de 

Trabalho e as Áreas de conhecimento e de desenvolvimento, através de uma 

organização didática. 
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4.4- O software deverá ser executado em ambiente Windows, Linux e Android. 

 4.5- O software deverá permitir a instalação em modo local ou 

cliente/servidor. 

4.6- Os softwares deverão ter a capacidade de serem executados em 

computadores com as seguintes configurações:  

- Sistema Operacional: Microsoft Windows (98/XP/2000/Vista/7) e Linux 

- Processador equivalente a 1Ghz ou superior 

- 512 MB de memória RAM 

- 2 GB de espaço disponível no disco rígido 

- Unidade de CD-ROM 

Resolução mínima de tela: 800 x 600 (cor de 24bits) 

4.7- Os softwares deverão ter a capacidade de serem executados em Tablets 

com as seguintes configurações: 

- Sistema Operacional Android V2.2 (Froyo) 

- Processador 1 Ghz Cortex-A8 

- 512 MB de memória RAM 

- Tela de 600 X 1024 pixels 

 

 V- DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO PEDAGÓGICO DOS SOFTWARES ELABORADOS PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA: EDUCAÇÃO INFANTIL – CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: 2 A 5 ANOS. 

5.1- Os softwares serão implantados nos laboratórios de informática conforme 

determinação do Departamento de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, 

respeitando os requisitos abaixo: 

a) a concepção pedagógica do software deverá ser elaborada pressupondo a 

existência de um sujeito (aluno) participativo e ativo no processo 

educacional;  

b) o software educacional deverá ter uma concepção construtivista onde o 

objeto de conhecimento seja software, o professor mediador da aprendizagem e 

o sujeito (aluno), centro das atividades e participativo na construção do 

seu conhecimento; 
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c) o software para a Educação Infantil deverá contemplar aproximadamente 

2.000 (duas mil) telas interativas, que deverão nortear e fundamentar os 

Âmbitos de Experiência e os Eixos de Trabalho. 

d) os conteúdos pedagógicos dos softwares deverão atender o descritivo 

abaixo, devidamente separado pela classificação etária descrita abaixo. 

5.2- CONTEÚDO PEDAGÓGICO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDENDO ALUNOS DE 2 A 5 

ANOS.  

5.2.1- 2 A 3 ANOS: 

O software educacional para o aluno de 2 a 3 anos, deverá contemplar os 

Âmbitos de Experiência: Formação Pessoal e Social. Eixo de Trabalho: 

Identidade e Autonomia. Âmbito de Experiência: Conhecimento de Mundo. Eixos 

de Trabalho: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade 

Movimento, Artes Visuais e Música, devendo os conteúdos serem complemento 

das atividades elaboradas pelo docente. 

 

Linguagem Oral e Escrita (Comunicação) 

- Uso da linguagem oral, para conversar e comunicar-se 

- Participar em situações de leitura, valorizando-a 

- Observar o manuseio de materiais e impressos 

- Reconhecimento do próprio nome e escrita 

 

 Matemática 

- Quantidades 

- Apresentação números 

- Figuras geométricas (círculo, quadrado) 

- Identificação de objetos 

- Noções (medidas de capacidade e grandeza) 

- Contando os objetos 

 

Natureza e Sociedade 

- Água 

- Animais, alimentação, moradia 

- Higiene 

 

Artes Visuais 

- Desenvolvimento do fazer artístico 
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- Conhecimento das cores 

- Ampliação do conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes 

objetos como o computador e através deste, entrando em contato com as formas 

diversas de expressão artística. 

- Ampliação das possibilidades de expressão e comunicação. 

 

Movimento 

- Conhecimento do próprio corpo 

- Expressividade 

- Equilíbrio e coordenação  

- Tipos de atividades físicas e o uso de vestimentas apropriadas para 

determinada situação 

- Exploração de gestos e ritmos corporais 

 

Música 

- Exploração, expressão e produção do silencio e de sons com: 

a) voz, corpo e materiais sonoros através das atividades 

- Interpretação de canções diversas 

- Participação em brincadeiras 

 

Identidade e Autonomia (Diversidade) 

- Comunicação oral 

- Expressão de sentimentos, ideias, opiniões e vontades, agindo com 

progressiva autonomia 

- Reconhecimento e valorização de sua história pessoal 

- Ampliação da autoconfiança, identificação de situações de aprendizagem 

positivas para construção de sua identidade e autonomia.  

 

5.2.2- DE 3 A 4 ANOS 

O software educacional para o aluno de 3 a 4 anos, deverá contemplar os 

Âmbitos de Experiência: Formação Pessoal e Social. Eixo de Trabalho: 

Identidade e Autonomia. Âmbito de Experiência: Conhecimento de Mundo. Eixos 

de Trabalho: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade 

Movimento, Artes Visuais e Música, devendo os conteúdos serem complemento 

das atividades elaboradas pelo docente. 

 

Linguagem Oral e Escrita (Comunicação) 

- Músicas 
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- Poemas 

- Adivinhas 

- Parlendas 

- Trava-línguas 

 

Matemática 

Grandezas e medidas 

grosso/fino – larga/estreito – grande/pequeno/médio – maior/menor – igual – 

alto/ baixo – curto – comprido 

Noções de Posição 

de costas/de frente – de cima/de baixo – na frente/atrás/ entre – 

primeiro/último – dentro/fora – longe/perto 

Noção de capacidade de massa 

cheio/vazio – pesado/leve 

Classificação 

Diferente/igual 

Sequência e Seriação 

- sequência de cores do menor para o maior e vice-versa 

Números e operações 

- numerais até 3 

- numerais de 4 a 6 

 - numerais de 7 a 9 

Espaço e forma: 

- circulo, quadrado, triângulo 

 

Natureza e Sociedade 

Higiene  

Alimentação 

Água 

Meio ambiente 

Reciclagem 

Animais 

Primavera 

Bandeira 

Soldado 

Folclore 

Olimpíadas 
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Profissões 

Trânsito 

Festa junina 

Dia dos pais 

Dia das crianças 

Dia do professor 

Natal  

Carnaval 

Índio 

Circo 

Dia das mães 

 

Artes Visuais 

- Desenvolvimento do fazer artístico 

- Conhecimento das cores 

- Ampliação do conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes 

objetos como o computador e através deste, entrando em contato com as formas 

diversas de expressão artística 

- Ampliação das possibilidades de expressão e comunicação 

 

Movimento 

- Conhecimento do próprio corpo 

- Expressividade 

- Equilíbrio e coordenação  

- Tipos de atividades físicas e o uso de vestimentas apropriadas para 

determinada situação 

- Exploração de gestos e ritmos corporais 

 

Música 

- Exploração, expressão e produção do silencio e de sons com 

a) voz, corpo e materiais sonoros através das atividades 

- Interpretação de canções diversas 

- Participação em brincadeiras 

 

Identidade e Autonomia (Diversidade) 

- Comunicação oral 

- Expressão de sentimentos, ideias, opiniões e vontades, agindo com 

progressiva autonomia 
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- Reconhecimento e valorização de sua história pessoal 

- Ampliação da autoconfiança, identificação de situações de aprendizagem 

positivas para construção de sua identidade e autonomia.  

 

 

5.2.3- DE 4 A 5 ANOS 

O software educacional para o aluno de 4 a 5 anos, deverá contemplar os 

Âmbitos de Experiência: Formação Pessoal e Social. Eixo de Trabalho: 

Identidade e Autonomia. Âmbito de Experiência: Conhecimento de Mundo. Eixos 

de trabalho: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade 

Movimento, Artes Visuais e Música, devendo os conteúdos serem complemento 

das atividades sequenciadas elaboradas pelo docente. 

 

Linguagem Oral e Escrita (Comunicação) 

- Músicas 

- Poemas 

- Adivinhas 

- Parlendas 

- Trava-línguas 

- Identificação dos sons das vogais no inicio das palavras 

- Identificação das letras que compõem o alfabeto e escrita de palavras  

- As letras (A, E, I, O, U) 

 

Matemática 

Grandezas e medidas 

- grosso/fino – larga/estreito – grande/pequeno/médio – maior/menor – igual 

– - alto/ baixo – curto – comprido 

Noções de Posição 

- de costas/de frente – de cima/de baixo – na frente/atrás/ entre – 

primeiro/último – dentro/fora – longe/perto 

Noção de capacidade de massa 

- cheio/vazio – pesado/leve 

Classificação 

- Diferente/igual 

Sequência e Seriação 

- sequência de cores do menor para o maior e vice-versa 

Números e operações 

- sequência numérica 
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- números de 1 a 5 

- números de 1 a 7 

- contando – números de 1 a 10 

- vamos juntar – operações 

- conjuntos 

Jogos – jogo de memória 

- o número e sua escrita 

- número e quantidade 

Espaço e forma: 

- circulo quadrado, triângulo e retângulo 

- descobrindo 

- trapézio 

- losango 

- formas e cores  

 

Natureza e Sociedade 

Alimentação 

Água 

Higiene 

Animais 

Dia das mães 

Dias dos pais 

Dia das crianças 

Dia do professor 

Estações do ano 

Reciclagem 

Soldado 

Bandeira 

Folclore 

Natal 

Transporte  

Trânsito 

Comunicações 

Olimpíadas 

Profissões 

Socorros 

Carnaval 
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Circo 

Índio 

Festa junina 

 

Artes Visuais 

- Desenvolvimento do fazer artístico 

- Conhecimento das cores 

- Ampliação do conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes 

objetos como o computador e através deste, entrando em contato com as formas 

diversas de expressão artística. 

- Ampliação das possibilidades de expressão e comunicação. 

 

Movimento 

- Conhecimento do próprio corpo 

- Expressividade 

- Equilíbrio e coordenação  

- Tipos de atividades físicas e o uso de vestimentas apropriadas para 

determinada situação. 

- Exploração de gestos e ritmos corporais 

 

Música 

- Exploração, expressão e produção do silencio e de sons com: 

a) voz, corpo e materiais sonoros através das atividades 

- Interpretação de canções diversas 

- Participação em brincadeiras 

 

Identidade e Autonomia (Diversidade) 

- Comunicação oral 

- Expressão de sentimentos, idéias, opiniões e vontades, agindo com 

progressiva autonomia 

- Reconhecimento e valorização de sua história pessoal 

- Ampliação da autoconfiança, identificação de situações de aprendizagem 

positivas para construção de sua identidade e autonomia.  

 

VI- CONTEUDOS TEMÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

6.1- Pintando o Sete 
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O projeto deverá ter por concepção pedagógica, objetivo de despertar na 

criança a sensibilidade artística, a percepção, a reflexão e a imaginação, 

além de todos os benefícios de uma atividade social que transmite sensação 

de bem-estar psicológico.              

O projeto deverá contemplar conjunto de imagens para pintar de no mínimo 80, 

distribuídas entre os seguintes temas: alfabeto, numerais, frutas, animais, 

higiene corporal, meios de transportes e esportes.  

Deverá estar disponível para a criança, mais de 15 cores, com a 

possibilidade de mudança da tonalidade para mais claro ou mais escuro, 

conforme a criatividade e seu interesse. Ao final de cada pintura, deverá 

aparecer a animação do desenho pintado.  O projeto deverá ter a opção de 

impressão e também de desenho livre. 

O projeto de pintura está assim distribuído: 

1- alfabeto: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,,v,w,x,y, z;  

2- numerais: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9; 

3- frutas: caju, mamão, coco, pêssego, morango, pêra, maçã, abacaxi, banana; 

4- animais: arara, baleia, cachorro, canguru, coelho,coruja, galinha,  

ovelha, tartaruga, urso; 

5- higiene corporal: nariz, orelha, mãos, cabelos, unhas; 

6- meios de transportes: avião, helicóptero, carro, bicicleta, moto, ônibus, 

trem, navio, barco, submarino, canoa; 

7- esportes: atletismo, basquete, canoagem, ciclismo, futebol, natação, 

tênis, vôlei, ginástica; 

8- desenho livre. 

  

6.2- Dengue 

O projeto deverá ter a concepção pedagógica de despertar no sujeito (aluno) 

a adoção de estilos de vida saudáveis e desenvolver aptidões e capacidades 

individuais a fim de que aja com responsabilidade em relação à sua saúde e à 

saúde da comunidade.  

Deverá apresentar informações relevantes sobre a doença: o que é Dengue, 

como ocorre a transmissão, quais os sintomas que o doente apresenta, os 

tipos da doença e suas características e o tratamento mais adequado, segundo 

os especialistas da área da saúde. De forma simples, procurar mostrar também 

as formas de prevenção da doença e a que condições de saúde são produzidas 

nas relações do homem com o meio. 
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VII – AVALIAÇÃO FORMATIVA 

7.1- O software educacional deverá possibilitar para o educador, que este 

realize uma avaliação formativa utilizando o instrumento de observação, 

podendo através de sua ação pedagógica, incentivar a oralidade do sujeito 

(aluno), favorecendo o processo de construção e desenvolvimento das áreas de 

conhecimento.  

7.2- Os conteúdos e suas atividades deverão dar possibilidades ao educador 

para que: 

- introduza conceitos; 

- retome conceitos sistematizados; 

- concretize conceitos sistematizados. 

VIII- DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS DOS SOFTWARES ELABORADOS PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA: ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

8.1- DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO PEDAGÓGICO DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES PARA 

OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

8.1.1- O software educacional para os anos iniciais do Ensino Fundamental 

deverá contemplar mais de 5.000 (cinco mil) telas interativas que deverão 

nortear e fundamentar as áreas de conhecimento descritas abaixo: 

8.1.1.1- 1º Ano 

1- LINGUAGEM (Alfabetização e Letramento) 

As expectativas de aprendizagem do software educacional são para 

desenvolver o conhecimento e a capacidade como: comunicação oral, leitura 

de gêneros textuais (parlendas, advinhas e canções); conhecer as 

representações das letras maiúsculas do alfabeto de imprensa; localizar 

palavras no texto; desenvolver capacidades necessárias para o uso da 

escrita no contexto escolar; desenvolver capacidades específicas para 

escrever. 

 

Gêneros textuais 

Este projeto deverá ter como concepção pedagógica, a formação de leitores 

competentes, para isso deverá trabalhar com a diversidade textual. O projeto 

deverá proporcionar ao sujeito (aluno) o contato com diversos tipos de 

textos: textos não-verbais, bilhetes, convites, cartas, classificados, 

entrevistas, jornalísticos, receita, e outros.  
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Deverá incentivar o sujeito a utilizar diferentes registros, inclusive os 

mais formais, tais como a variedade linguística, valorizada socialmente e 

instruí-lo a adequar as situações comunicativas de que participa e 

compreende os textos orais e escritos com os quais se defronta em diferentes 

situações sociais, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de 

quem os produz. 

 

Produção de Texto  

O trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores que 

sejam capazes de organizar o texto de forma lógica, demonstrando 

conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários 

para a construção coerente do texto. 

O projeto deverá possuir imagens diversificadas com as quais as crianças 

poderão montar cenários e, a partir deles compor textos nos mais diversos 

gêneros: textos epistolares, humorísticos, informativos, instrucionais, 

literários, de opinião, publicitários e outros. A produção de texto poderá 

ser livre ou direcionada. 

 

Acordo ortográfico  

A finalidade da reforma ortográfica é unificar a ortografia da língua 

portuguesa em todos os países da CLP (comunidade de países da Língua 

Portuguesa), além de facilitar o intercâmbio cultural entre os países 

lusófonos. 

As mudanças no idioma entraram em vigor em janeiro de 2009. Por isso, é 

fundamental que os alunos conheçam as mudanças e passe a incorporá-las para 

que seja capaz de usar a língua nas suas relações sociais e de expressar 

sentimentos, ideias, opiniões e dúvidas. 

  

 

1- MATEMÁTICA 

As expectativas de aprendizagem do software educacional são para desenvolver 

os conhecimentos e as capacidades como: ampliar o conhecimento dos números; 

realizar contagens oral e mental, através das atividades propostas; resolver 

problemas com as quatro operações usando estratégias pessoais; identificar 

semelhanças e diferenças entre formas geométricas; comparar e identificar e 

estimar grandezas (comprimento, massa e capacidade). 

 

Tabuada  
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A situação de aprendizagem desse software educacional deverá proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, calculo mental, estimula a atenção, a 

concentração e a compreensão do processo da multiplicação. Deverá conter 

atividades interativas nas quais são utilizadas as tabuadas do 2º ao 9º, em 

formatos diferentes: baú do tesouro, bingo, calculando, desenho oculto, 

dominó, lava-carros, organize a torre e tabuleiro. 

 

2- HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

As expectativas de aprendizagem do software educacional são para ampliar o 

conhecimento do mundo social e natural de maneira integrada, desenvolvendo a 

capacidade de socializar-se no meio em que vive. 

3- CIÊNCIAS 

As expectativas de aprendizagem do software educacional são para ampliar as 

experiências das crianças para construção de conhecimento diversificado 

sobre o meio natural e social.  

 

5- INGLÊS 

As expectativas de aprendizagem do software educacional deverão levar ao 

educando, o reconhecimento de que o aprendizado da língua estrangeira 

possibilita-lhe acesso a bens culturais da humanidade, construídos em 

outras partes do mundo e também à valorização do conhecimento que se 

adquire com outras culturas, como forma de compreensão do mundo. 

Deverá oferecer atividades interativas para que as crianças aprendam a 

identificar em inglês os números. 

8.1.1.2- 2º Ano 

1- LINGUAGEM (Alfabetização e Letramento): 

As expectativas de aprendizagem do software educacional deverão complementar 

o sistema alfabético de leitura e escrita. Trabalhar com gêneros textos tais 

como: parlendas, músicas, textos narrativos, fábulas, poemas e contos. 

Explorar o alfabeto, dados pessoais, as letras, nomes, vogais e consoantes. 

Dominar regularidades e irregularidades ortográficas.  

 

Gêneros textuais 

Este projeto deverá ter como concepção pedagógica, a formação de leitores 

competentes, para isso deverá trabalhar com a diversidade textual. O projeto 

deverá proporcionar ao sujeito (aluno) o contato com diversos tipos de 
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textos: textos não-verbais, bilhetes, convites, cartas, classificados, 

entrevistas, jornalísticos, receita, e outros.  

Deverá incentivar o sujeito a utilizar diferentes registros, inclusive os 

mais formais, tais como a variedade linguística, valorizada socialmente e 

instruí-lo a adequar as situações comunicativas de que participa e 

compreende os textos orais e escritos com os quais se defronta em diferentes 

situações sociais, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de 

quem os produz. 

 

Produção de Texto  

O trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores que 

sejam capazes de organizar o texto de forma lógica, demonstrando 

conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários 

para a construção coerente do texto. 

O projeto deverá possuir imagens diversificadas com as quais as crianças 

poderão montar cenários e, a partir deles compor textos nos mais diversos 

gêneros: textos epistolares, humorísticos, informativos, instrucionais, 

literários, de opinião, publicitários e outros. A produção de texto poderá 

ser livre ou direcionada. 

 

Acordo ortográfico  

A finalidade da reforma ortográfica foi unificar a ortografia da Língua 

Portuguesa em todos os países da CLP (Comunidade de países da Língua 

Portuguesa), além de facilitar o intercâmbio cultural entre os países 

lusófonos. 

As mudanças no idioma entraram em vigor em janeiro de 2009. Por isso, é 

fundamental que os alunos conheçam as mudanças e passem a incorporá-las para 

que sejam capazes de usar a língua nas suas relações sociais e de expressar 

sentimentos, ideias, opiniões e dúvidas. 

 

1- MATEMÁTICA 

O ensino da Matemática é trabalhado com os conceitos básicos levando em 

consideração os conhecimentos prévios, desenvolvendo o senso crítico e 

raciocínio lógico. Para tanto o conteúdo deverá proporcionar aos alunos o 

conhecimento de números e operações, espaço e formas, grandezas e medidas e 

tratamento da informação. Trabalhar com sequências numéricas 0 a 500, adição 

e subtração, figuras geométricas, dezena e unidade, pares e ímpares, ordem 
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das centenas, números romanos até 50, números ordinais até 10, multiplicação 

– tabuada até 5, dobro, sistema monetário brasileiro, calendário, 

comprimento, capacidade. 

 

Tabuada  

A situação de aprendizagem desse software educacional deverá proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, calculo mental, estimula a atenção, a 

concentração e a compreensão do processo da multiplicação. Deverá conter 

atividades interativas nas quais são utilizadas as tabuadas do 2 ao 9, em 

formatos diferentes: baú do tesouro, bingo, calculando, desenho oculto, 

dominó, lava-carros, organize a torre e tabuleiro. 

2- HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

O ensino da História e Geografia deverá desenvolver a socialização no meio 

em que vive apresentando ao aluno uma metodologia que o leve a conhecer e 

reconhecer situações sociais e econômicas, de acordo com o seu cotidiano, 

apresentando os seguintes temas: família, escola, moradia, modificações 

causadas pela natureza. 

 

3- CIÊNCIAS 

No ensino de Ciências deverá ser incentivada a curiosidade das crianças pelo 

mundo e pela compreensão de seu meio, através da apresentação de conteúdo 

que contenha: seres vivos e não vivos, higiene, alimentos, água, ar, chuva, 

solo e preservação do meio ambiente, preservação da saúde e higiene, 

prevenção de acidentes, doenças, corpo humano, animais, ciclo vital e 

sistema solar. 

 

5- INGLÊS 

As expectativas de aprendizagem do software educacional deverão levar ao 

educando, o reconhecimento de que o aprendizado da língua estrangeira 

possibilita-lhe acesso a bens culturais da humanidade, construídos em 

outras partes do mundo e também à valorização do conhecimento que se 

adquire com outras culturas, como forma de compreensão do mundo. 

Deverá oferecer atividades interativas para que as crianças aprendam a 

identificar em inglês as cores. 

 

8.1.1.3- 3º Ano  
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1- LINGUAGEM (Alfabetização e Letramento) 

O ensino da Língua Portuguesa será mais aprofundado e amplo, combinando 

vários gêneros de textos que levem a criança a antecipar e verificar 

estratégias de leitura. Trabalhar com variedades de textos tais como: poema, 

publicitário, fábula, narrativa, jornalístico, literário, conto, 

instrucional, história em quadrinho, anúncio. 

Ortografias: P/B, F/V, T/D, R, sons do X, X, CH, H inicial e LH, CE, CI, Ç, 

Sílabas terminadas em N – (an, en, in, on, un), Sílabas complexas, M antes 

de P e B e M no final, R inicial, R brando, R dobrado, Palavras com L antes 

de consoante e L final, Palavras com S inicial e S dobrado, Palavras com S 

antes de consoante e S final, Palavras com S com som de Z, Ge, Gi / Gue, 

Gui, Gramática: alfabeto e ordem alfabética, sílaba, encontro vocálico, 

classificação quanto ao número de sílabas, substantivo comum e substantivo 

próprio, frases afirmativas e negativas, número do substantivo, grau do 

substantivo, gênero do substantivo, substantivo coletivo, tipos de frases, 

uso da vírgula, adjetivo, diálogo, dois pontos, travessão, sinônimo e 

antônimo, pronome pessoal do caso reto, verbo. 

 

Gêneros textuais 

Para a formação de leitores competentes é necessário o trabalho com a 

diversidade textual. O projeto deverá proporcionar à criança o contato com 

diversos tipos de textos: textos não-verbais, bilhetes, convites, cartas, 

classificados, entrevistas, jornalísticos, receita, e outros. Pretende-se, 

assim, que os alunos utilizem diferentes registros, inclusive os mais 

formais que é a variedade linguística valorizada socialmente, e saiba 

adequá-los às situações comunicativas de que participa e compreendem os 

textos orais e escritos com os quais se defronta em diferentes situações 

sociais, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 

produz 

 

Contos  

Este projeto deverá incentivar a leitura como fonte de informação e de 

lazer. Através dos contos clássicos “Patinho Feio” e “João Pé de Feijão”, 

mostrar que a leitura e a compreensão deste tipo de texto ajudam a criança a 

lidar com questões que podem ser manifestadas em suas relações com a 

fantasia e com a realidade, tão presentes no universo infantil. As 

atividades deverão proporcionar o contato com a estrutura do texto 
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narrativo, instigando a interpretação do mesmo, e a busca por novas 

histórias. 

 

Produção de Texto  

O trabalho com produção de textos deverá ter como finalidade, a formação de 

escritores que sejam capazes de organizar o texto de forma lógica, 

demonstrando conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais 

necessários para a construção coerente do texto. 

O projeto deverá possuir imagens diversificadas com as quais as crianças 

poderão montar cenários e, a partir deles compor textos nos mais diversos 

gêneros: textos epistolares, humorísticos, informativos, instrucionais, 

literários, de opinião, publicitários e outros. A produção de texto poderá 

ser livre ou direcionada. 

 

Acordo ortográfico  

A finalidade da reforma ortográfica foi unificar a ortografia da Língua 

Portuguesa em todos os países da CLP (Comunidade de países da Língua 

Portuguesa), além de facilitar o intercâmbio cultural entre os países 

lusófonos. 

As mudanças no idioma entraram em vigor em janeiro de 2009. Por isso, é 

fundamental que os alunos conheçam as mudanças e passem a incorporá-las para 

que sejam capazes de usar a língua nas suas relações sociais e de expressar 

sentimentos, ideias, opiniões e dúvidas. 

  

 

2- MATEMÁTICA 

O ensino da Matemática deverá ser trabalhado com os conceitos básicos, 

levando em consideração os conhecimentos prévios, desenvolvendo o senso 

crítico e raciocínio lógico. 

Conhecimento de números e operações, espaço e formas, grandezas e medidas e 

 tratamento da informação. Para tanto o conteúdo deverá proporcionar 

aos alunos o seguinte: sistema de numeração até 999; pares; ímpares; adição 

e subtração; tabuada; situação problema; multiplicação; medida de tempo; 

figuras geométricas; algarismos romanos até 50; dobro e triplo; divisão com 

01 número no divisor; gráficos; medida de capacidade; medida de comprimento; 

medida de massa; medida de tempo; frações; terça parte e quarta parte; 

trabalhar as quatro operações; multiplicação sem reagrupamento e com 

reagrupamento. 
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Geometria 3D  

Por meio da geometria o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que 

lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive. O projeto deverá possibilitar à criança desenvolver a 

percepção de semelhanças e diferenças entre cubos, paralelepípedos, 

pirâmides e esferas. Além de promover o desenvolvimento de procedimentos de 

estimativa visual, seja de comprimentos, ângulos ou outras propriedades 

métricas das figuras, sem usar instrumentos de desenho ou de medida.  

 

Tabuada  

A situação de aprendizagem desse software educacional deverá proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, calculo mental, estimula a atenção, a 

concentração e a compreensão do processo da multiplicação. Deverá conter 

atividades interativas nas quais são utilizadas as tabuadas do 2 ao 9, em 

formatos diferentes: baú do tesouro, bingo, calculando, desenho oculto, 

dominó, lava-carros, organize a torre e tabuleiro. 

 

3- HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

O ensino da História e Geografia deverá desenvolver o conceito no meio em 

que vive, sendo: Família, escola, município, casa, observando a paisagem, 

bairro, os serviços públicos, os meios de transportes e a qualidade do ar, 

trânsito, meios de comunicação, proclamação da república, trabalho infantil 

e diário, história dos índios, iluminação e morando na cidade. 

 

4- CIÊNCIAS 

O ensino de Ciências deverá desenvolver o conceito da natureza como de suma 

importância para sua vida no seu dia-a-dia, sendo: alimentação, higiene e 

saúde, corpo humano, os sentidos, animais, água, ar, solo, fases da lua, 

seres vivos, nascer e o pôr do sol, vegetais e prevenção de acidentes, o 

meio em que vivemos a terra e o céu, saneamento básico. 

 

5- INGLÊS 

As expectativas de aprendizagem do software educacional deverão levar ao 

educando, o reconhecimento de que o aprendizado da língua estrangeira 

possibilita-lhe acesso a bens culturais da humanidade, construídos em 
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outras partes do mundo e também à valorização do conhecimento que se 

adquire com outras culturas, como forma de compreensão do mundo. 

Deverá oferecer atividades interativas para que as crianças aprendam a 

identificar em inglês, nomes dos animais, números, objetos e etc. 

 

8.1.1.4- 4º Ano 

1- LINGUAGEM (Leitura e Produção de Texto) 

O ensino da Língua Portuguesa deverá ser mais aprofundado e amplo, 

combinando vários gêneros de textos que levem a criança a antecipar e 

verificar estratégias de leitura.  

Variedades de textos tais como: poema, fábula, história em quadrinhos, 

música, piadinhas, informativos, jornalísticos, literário, narrativo, conto, 

anúncio.  

Gramática – alfabeto, dígrafo, encontro vocálico, encontro consonantal, 

sílaba tônica, divisão e classificação silábica, acentuação, substantivo, 

adjetivo, sinais de pontuação, substantivo simples, substantivo composto, 

pronome pessoal do caso reto, substantivo primitivo e derivado, verbo, 

sujeito e predicado, sinônimo e antônimo. 

Ortografia - F / V, T / D, C / G, P / B, Z e S com som de Z, M e N, M antes 

de P e B, M no final, R inicial, R dobrado e R brando, palavras terminadas 

em L, sílabas terminadas em S, emprego do mal com L e do mau com U, palavras 

com S e SS, palavras com LH, palavras com CH, palavras com NH, palavras com 

CE, CI e SE, SI, palavras com C, SC, SÇ, R e L, G e J, NS, X, GU / QU, L / 

U, reescrita. 

 

Gêneros textuais 

Este projeto deverá ter concepção pedagógica, a formação de leitores 

competentes, para isso deverá trabalhar com a diversidade textual. O projeto 

proporciona ao sujeito (aluno) o contato com diversos tipos de textos: 

textos não-verbais, bilhetes, convites, cartas, classificados, entrevistas, 

jornalísticos, receita, e outros. 

Deverá incentivar o sujeito a utilizar diferentes registros, inclusive os 

mais formais, tais como a variedade lingüística, valorizada socialmente e 

instruí-lo a adequar as situações comunicativas de que participa e 

compreendem os textos orais e escritos com os quais se defronta em 
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diferentes situações sociais, interpretando-os corretamente e inferindo as 

intenções de quem os produz. 

 

Produção de Texto  

O trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores que 

sejam capazes de organizar o texto de forma lógica, demonstrando 

conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais necessários 

para a construção coerente do texto. 

O projeto deverá possuir imagens diversificadas com as quais as crianças 

poderão montar cenários e, a partir deles compor textos nos mais diversos 

gêneros: textos epistolares, humorísticos, informativos, instrucionais, 

literários, de opinião, publicitários e outros. A produção de texto poderá 

ser livre ou direcionada. 

 

Acordo ortográfico  

A finalidade da reforma ortográfica foi unificar a ortografia da Língua 

Portuguesa em todos os países da CLP (Comunidade de países da Língua 

Portuguesa), além de facilitar o intercâmbio cultural entre os países 

lusófonos. 

As mudanças no idioma entraram em vigor em janeiro de 2009. Por isso, é 

fundamental que os alunos conheçam as mudanças e passem a incorporá-las para 

que sejam capazes de usar a língua nas suas relações sociais e de expressar 

sentimentos, ideias, opiniões e dúvidas. 

 

2- MATEMÁTICA 

No ensino da Matemática deverão ser trabalhados os conceitos básicos, 

levando em consideração os conhecimentos prévios, desenvolvendo o senso 

crítico e raciocínio lógico. 

Apresentar os conhecimentos de sistema de numeração – Egipcio, Maia e Romano 

números até 999, números ordinais até 50, pares e ímpares, sistema 

monetário, situação problema, as quatro operações, dobro e triplo, tabuada, 

ordens e classe – 4ª ordem da unidade de milhar, Sistema de numeração 

decimal, Números ordinais até 100, Expressão numérica, Dobro, triplo, 

quádruplo e quíntuplo, Gráfico, Frações, Prova real das operações, divisão 

por dois algarismos no divisor, sistema monetário brasileiro, números 

decimais, decomposição e leitura de números até 10 000, medida de 

comprimento, medida de capacidade, medida de massa, medida de tempo, 
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geometria – sólidos geométricos, noções de polígonos, triângulos, 

quadriláteros, figuras espaciais e planas.  

 

Geometria 3D  

Por meio da geometria o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que 

lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive, o projeto possibilita à criança desenvolver a percepção 

de semelhanças e diferenças entre cubos, paralelepípedos, pirâmides e 

esferas. Além de promover o desenvolvimento de procedimentos de estimativa 

visual, seja de comprimentos, ângulos ou outras propriedades métricas das 

figuras, sem usar instrumentos de desenho ou de medida.  

  

Tabuada  

A situação de aprendizagem desse software educacional deverá proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, calculo mental, estimula a atenção, a 

concentração e a compreensão do processo da multiplicação. Deverá conter 

atividades interativas nas quais são utilizadas as tabuadas do 2 ao 9, em 

formatos diferentes: baú do tesouro, bingo, calculando, desenho oculto, 

dominó, lava-carros, organize a torre e tabuleiro. 

 

3- HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

No ensino da História e Geografia deverão ser apresentadas atividades 

variadas com o objetivo de levar o aluno a desenvolver o conhecimento 

adquirido e aplicá-lo em seu contexto social, sendo: reflorestamento, as 

grandes navegações, as navegações portuguesas e espanholas, orientação pelo 

sol, meios de transporte, trânsito, meios de comunicação, chegada dos 

portugueses, as expedições e colonização das novas terras, a cana-de-açúcar 

e a história dos escravos, agricultura, comércio, pecuária, família, 

organizações políticas e administrativas urbanas, governos dos municípios 

dos estados e do Brasil, a origem das cidades, plantas e mapas, paisagens 

urbanas e rurais, problemas ambientais, transformações dos recursos 

naturais, o trabalho e o uso dos recursos naturais e extrativismo. 

 

4- CIÊNCIAS 

No ensino de Ciências deverá ser apresentado o cuidado especial que devemos 

ter a favor da nossa própria saúde. 
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Universo, ar, solo, água, trajetória do sol, as estações do ano, o ser 

humano, os sistemas (corpo humano), higiene e saúde, microrganismos. 

 

5- INGLÊS 

As expectativas de aprendizagem do software educacional deverão levar ao 

educando, o reconhecimento de que o aprendizado da língua estrangeira 

possibilita-lhe acesso a bens culturais da humanidade, construídos em 

outras partes do mundo e também à valorização do conhecimento que se 

adquire com outras culturas, como forma de compreensão do mundo. 

Deverá oferecer atividades interativas para que as crianças aprendam a 

identificar em inglês, prédios e lugares que existem na cidade, nome de 

brinquedos, as partes do corpo, os membros da família e etc. 

 

8.1.1.5- 5º Ano  

1- LINGUAGEM (Leitura e Produção de Texto): 

O ensino da Língua Portuguesa deverá ser mais aprofundado e amplo, 

combinando vários gêneros de textos que levem a criança a antecipar e 

verificar estratégias de leitura.  

Trazer variedades de textos tais como: poema, fábula, história em 

quadrinhos, música, piadinhas, informativos, jornalísticos, literário, 

narrativo, conto, anúncio. Gramática – alfabeto, dígrafo, encontro vocálico, 

encontro consonantal, sílaba tônica, número de silábas, acentuação, 

substantivo, adjetivo, pontuação, pronome pessoal tratamento, possessivo, 

demosntrativo, indefinido, verbo, sujeito e predicado, adverbio, artigo, 

locação adjetiva, comparativo e superlativo e numeral. Ortografia - F / V, T 

/ D, C / G, P / B, M e N, M antes de P e B, R inicial, R dobrado e R brando, 

palavras terminadas em L, sílabas  terminadas em S, emprego do mal com L e 

do mau com U, palavras com S e SS, palavras com LH, palavras com CH, 

palavras com NH, palavras com CE, CI e SE, SI, palavras com C, SC, SÇ, R e 

L, G e J, NS, X, GU/QU, L/U, sons do S, IZAR/ISAR, DES/DEZ, SÃO/IZÃO, 

OSA/OSO, S/Z, EZA/ESA, MAS/MAIS, ÃO/AM. 

 

Gêneros textuais 

Para a formação de formação de leitores competentes é necessário o trabalho 

com a diversidade textual. O projeto deverá proporcionar à criança o contato 

com diversos tipos de textos: textos não-verbais, bilhetes, convites, 

cartas, classificados, entrevistas, jornalísticos, receita, e outros. 
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Pretende-se, assim, que os alunos utilizem diferentes registros, inclusive 

os mais formais que é a variedade linguística valorizada socialmente, e 

saiba adequá-los às situações comunicativas de que participa e compreendem 

os textos orais e escritos com os quais se defronta em diferentes situações 

sociais, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 

produz. 

 

Produção de texto 

O trabalho com produção de textos deverá ter a finalidade de formar 

escritores que sejam capazes de organizar o texto de forma lógica, 

demonstrando conhecimento dos mecanismos coesivos linguísticos e textuais 

necessários para a construção coerente do texto. 

O projeto deverá possuir imagens diversificadas com as quais as crianças 

poderão montar cenários e, a partir deles compor textos nos mais diversos 

gêneros: textos epistolares, humorísticos, informativos, instrucionais, 

literários, de opinião, publicitários e outros. A produção de texto poderá 

ser livre ou direcionada. 

  

Jornal interativo  

A leitura de jornal propicia cultura e desenvolve a capacidade intelectual 

do leitor, para que ele se torne um cidadão crítico capaz de participar 

ativamente da sociedade em que vive. 

Este deverá proporcionar a leitura de textos diversificados e produções de 

textos a partir dos temas abordados. Proporcionar, ainda, a elaboração de um 

jornal individual, favorecendo o trabalho multidisciplinar, o 

desenvolvimento da cidadania e a socialização do que foi produzido no gênero 

jornalístico. 

 

Acordo ortográfico  

A finalidade da reforma ortográfica foi unificar a ortografia da Língua 

Portuguesa em todos os países da CLP (Comunidade de países da Língua 

Portuguesa), além de facilitar o intercâmbio cultural entre os países 

lusófonos. 

As mudanças no idioma entraram em vigor em janeiro de 2009. Por isso, é 

fundamental que os alunos conheçam as mudanças e passem a incorporá-las para 

que sejam capazes de usar a língua nas suas relações sociais e de expressar 

sentimentos, ideias, opiniões e dúvidas. 
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2- MATEMÁTICA 

No ensino da Matemática deverão ser trabalhados os conceitos básicos, 

levando em consideração os conhecimentos prévios, desenvolvendo o senso 

crítico e raciocínio lógico. 

Apresentar os conhecimentos de sistema de numeração decimal, Romanos, 

números ordinais até 100, pares e ímpares, sistema monetário, situação 

problema, as quatro operações, expressão numérica, dobro, triplo, quádruplo 

e quíntuplo, gráficos, representação decimal, prova real das operações, 

sistema monetário brasileiro, medidas, geometria, números racionais, 

multiplos e divisores. 

 

Geometria 3D  

Por meio da geometria o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que 

lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 

mundo em que vive. O projeto deverá possibilita à criança desenvolver a 

percepção de semelhanças e diferenças entre cubos, paralelepípedos, 

pirâmides e esferas, além de promover o desenvolvimento de procedimentos de 

estimativa visual, seja de comprimentos, ângulos ou outras propriedades 

métricas das figuras, sem usar instrumentos de desenho ou de medida.  

 

Tabuada  

A situação de aprendizagem desse software educacional deverá proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, calculo mental, estimular a atenção, a 

concentração e a compreensão do processo da multiplicação. Deverá conter 

atividades interativas nas quais são utilizadas as tabuadas do 2 ao 9, em 

formatos diferentes: baú do tesouro, bingo, calculando, desenho oculto, 

dominó, lava-carros, organize a torre e tabuleiro. 

 

3- HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

No ensino da História e Geografia deverão ser apresentadas atividades 

variadas com o objetivo de levar o aluno a desenvolver o conhecimento 

adquirido e aplicá-lo em seu contexto social, sendo: discriminação, antigas 

divisões do Brasil, sistema solar, formas de representação da terra, regiões 

brasileiras, o Brasil e a América do sul, Brasil divisão política e 

regional, paisagem brasileira, planaltos, o relevo, planalto das Guianas, 

planícies, o litoral brasileiro, a extensão do litoral brasileiro, os rios, 

hidrografia, os rios brasileiros, agricultura e pecuária no Brasil, comércio 
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e indústria no Brasil, os transportes no Brasil, as comunicações no Brasil, 

as regiões brasileiras, cana-de-açúcar, índios, descobrimento do Brasil, as 

grandes navegações, as primeiras expedições, capitanias hereditárias, a 

vinda da família real ao Brasil, independência do Brasil, libertação dos 

escravos, proclamação da república, os governos republicanos e hinos. 

 

4- CIÊNCIAS 

No ensino de Ciências deverá ser apresentado o cuidado especial que devemos 

ter a favor da nossa própria saúde. 

Corpo humano, higiene e alimentação, animais, sistema solar, terra, cadeia 

alimentar, fotossíntese, água, vulcões e terremotos, o ar que respiramos 

efeito estufa e camada de ozônio. 

 

 

5- INGLÊS 

As expectativas de aprendizagem do software educacional deverão levar ao 

educando, o reconhecimento de que o aprendizado da língua estrangeira 

possibilita-lhe acesso a bens culturais da humanidade, construídos em 

outras partes do mundo e também à valorização do conhecimento que se 

adquire com outras culturas, como forma de compreensão do mundo. 

Deverá oferecer atividades interativas para que as crianças aprendam a 

identificar em inglês, objetos da sala de aula, de uma casa, nome de 

lugares, membros da família, etc. 

 

IX – CONTEUDOS TEMÁTICOS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ATENDENDO A PARTE DIVERSIFICADA: 

- Sustentabilidade (Meio Ambiente, Aquecimento global) 

- Saúde (Dengue, Orientação sexual, Higiene Bucal, Reciclagem) 

- Cidadania (Transito) 

- Diversidade (Município, Afro-brasileiro, 100 anos de Imigração Japonesa. 

 

 

X- AVALIAÇÃO FORMATIVA   

10.1- O software educacional deverá possibilitar para o educador, que este 

realize uma avaliação formativa utilizando como instrumento a observação 
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sobre os alunos. Estas observações deverão e poderão ser realizadas 

avaliando capacidades do sujeito (aluno): 

- Desenvolver problemas utilizando suas estratégias; 

- Fazer inferências; 

- Observar se o aluno utiliza estratégias criativas ou apenas as 

convencionais; 

- Observar se o aluno justifica suas respostas com clareza; 

- Observar se o aluno questiona pontos que não compreende. 

- Realizar leitura 

- Compreender e participar das atividades de leitura e escrita 

- Digitar utilizando a escrita alfabética 

- Digitar utilizando o domínio das convenções ortográficas 

- Utilizar a leitura para alcançar diferentes objetivos das áreas de 

conhecimento 

- Digitar, produzir e revisar textos escritos considerando o leitor. 

 

XI- DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS DA LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES 

ELABORADOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

11.1- DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO PEDAGÓGICO DOS SOFTWARES PARA OS ANOS FINAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

11.1.1- O software educacional para os anos finais do Ensino Fundamental 

deverá contemplar mais de 500 telas interativas que deverão nortear e 

fundamentar as áreas de conhecimento. 

 

11.1.2- As áreas de conhecimento descritas abaixo deverão contemplar 

atividades que serão abordados pelos educadores especialistas das áreas 

conforme a necessidade e a proposta pedagógica. 

 

Conteúdo de LÍNGUA PORTUGUESA 

Acentuação Gráfica 

Proparoxítonas; oxítonas; paroxítonas; monossílabos tônicos; hiatos; 

ditongos abertos; 

Prosa/Verso: fragmentos de textos conhecidos 
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Verbos Regulares  

 Presente do indicativo; pretérito perfeito do indicativo; pretérito 

imperfeito do indicativo; pretérito mais-que-perfeito; futuro, do presente 

do indicativo; futuro do pretérito do indicativo. 

Classes Gramaticais 

Substantivos; adjetivos; interjeições; artigos; verbos; pronomes; advérbios; 

preposições; conjunções; numerais  

Análise Sintática: Oração; Sujeito e Predicado 

 Pontuação: ponto-final; ponto de interrogação; ponto de exclamação; 

vírgula; dois pontos; travessão; aspas; reticências. 

Colocação Pronominal 

Estrutura das Palavras: radical; desinência nominal de gênero; desinência 

nominal de número; vogal temática; desinência modo-temporal; prefixo; 

sufixo; radical; desinência número-pessoal 

Formação das Palavras: Composição por aglutinação; derivação regressiva; 

derivação prefixal; derivação sufixal; composição por justaposição; 

derivação parassintética; composição por aglutinação; derivação regressiva. 

Figuras de Linguagem: aliteração; assonância; onomatopéia; paronomásia; 

pleonasmo, polissíndeto; hipérbato; silepse; elipse; comparação; metáfora; 

catacrese; antítese; eufemismo; antonomásia; hipérbole; prosopopéia; 

sinestesia. 

Concordância Verbal e Nominal 

 

Conteúdo de MATEMÁTICA 

Números Inteiros, Resolução de Problemas, Multiplicação e Divisão, Raiz 

Quadrada, Interpretando Tabelas, Variáveis Proporcionais, Introdução ao 

Conceito  de Função,Gráficos, Estatística. 

 

Conteúdo de HISTÓRIA 

Egito Antigo: Suméricos; Marduk; Cuneiforme; Hamurabi; Abraão; Agricultura, 

e outros. 
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Alta Idade Média: Alemanha; Monofisismo; Iconoclastia; Maomé; Alcorão; 

Inquisição; cristianismo; justiniano; catolicismo; heresias; bósforo; 

teodósio; hipódromo; humos. 

Formação da Sociedade Brasileira: Islamismo; Politeístas; Curupira; Tabas; 

Miscigenação; mulato; cafuzo. 

Guerra do Paraguai: Militarismo; Antiliberalismo; Nacionalismo; 

Corporativismo; Totalitarismo. 

A Itália Fascista 

A Alemanha Nazista 

Brasil - O Segundo Reinado (1840-1889) 

 

Conteúdo de GEOGRAFIA 

Projeções, Cartografia Escala: Cartografia; Conforme; Equidistantes; 

Mercator; Peters; Equivalente; Cônica; Azimutal; Escala/Massa de Ar; Semi-

árido; Tropical de altitude; Atlântica; Friagem; Equatorial; Subtropical; 

Tropical úmido ou tropical litorâneo. 

Recursos Naturais e Minerais: Plataforma continental/ Efeito estufa/Carvão; 

Urânio; Petróleo; Estranho; Nuclear; Xisto; Petrobrás; Rio de Janeiro; Vale 

do rio doce; Manganês; Bauxita; Sal marinho; Ouro; Urfa/ proalcool/ energia; 

biomassa/ enxofre/ ambiental; lenha/ carvão/ carvoarias; biodegradável/ 

animal/ vegetais; hidráulico/hidrelétrica/ navegação; Tietê/;manganês; 

ferro; cloreto de sódio; petróleo; carvão; alumínio; cassiterita/gasolina; 

etanol;carvão; petróleo; eólica; biomassa; biodiesel; gás natural; efeito 

estufa 

América Anglo-Saxônica: franceses; megalópoles; hispânicos – oeste; europeu 

– pacífico; trópico de câncer; mundial; Nova Yorque; ingleses/ grandes 

lagos/ hortifrutigranjeiro/ pecuarista leiteiro; subtropical/ tabaco/ cana-

de-açúcar/laranja; milho e trigo; árido e semi-árido/ Bolívia; ovino/equino; 

Califórnia/fruticultura; informática/ microeletrônica e aeroespacial. 

Europa: Itália; União Européia; França; Rússia; Inglaterra; Ucrânia; Suíça; 

Alemanha/ Continental; oceânico; ártico; mediterrâneo 

Região sudeste – quadro natural 
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Conteúdo de CIÊNCIAS (BIOLOGIA) 

Microscopia 

Microscópio óptico: Estudando o microscópio; lente ocular; canhão; revólver; 

lentes objetivas; platina; condensador; diafragma; botão micrométrico e 

botão macrométrico 

Tecidos animais: conjuntivo frouxo; epitelial; nervoso; sanguíneo; muscular 

estriado; muscular liso. 

Funções dos tecidos animais: proteção contra choques e atritos entre os 

órgãos; proteção e revestimento do organismo e dos órgãos; percepção de 

estímulos e transporte de impulsos nervosos; transporte de substâncias e 

defesa do organismo; formam os músculos que movimentam o esqueleto; 

responsáveis pelos movimentos dos órgãos do sistema digestório; sustentação 

de órgãos como a orelha e a extremidade do nariz; sustentação do organismo e 

reservatório de cálcio; reserva energética e isolante térmico. 

Fungos 

Interações Ecológicas, Harmônicas, mutualismo; protocooperação; colônia; 

comensalismo; sociedade. 

Populações e comunidades 

Membrana celular 

Divisão celular meiose 

Divisão celular mitose 

Invertebrados 

Sistema nervoso 

Glândulas endócrinas: lacnogênico; insulina; ândrógenos; estrógenos; 

adrenalina; antidiurético; calcitonina; glucagon; progesterona; hormônios; 

tróficos; hipófise; oxitocina; crescimento; paratormônio; testosterona; 

uteinizante; tiroxina; triodotirnina; foliculose estimulante. 

Sistema reprodutor humano: gônadas; testículos; esperma ou sêmen; 

ejaculação; gônada feminina; fecundação ou fertilização; função da placenta; 

ciclo ovariano e o ciclo menstrual. 

Conteúdo de CIÊNCIAS (FÍSICA) 

Medidas de distância e comprimento 
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Medida de massa e peso 

Múltiplos e submúltiplos do metro 

Medidas de tempo 

Equilíbrio e flutuação dos corpos 

Densidade e peso 

Temperatura e calor 

Capacidade térmica e calor 

Eletricidade 

Corrente elétrica 

 

Conteúdo de CIÊNCIAS (QUÍMICA) 

Átomos e moléculas:  

Hidrogênio; ispobaros; órbitas; carbono; isótopos; oxigênio; átomo; dalton; 

massa; isótonos 

Fórmulas químicas 

Isótopos, Isóbaros e Isótonos 

Estrutura atômica 

Classificação periódica dos elementos químicos 

Reações químicas iônicas: brometo de alumínio; brometo de bário; brometo de 

cálcio; brometo de sódio; cloreto de alumínio; cloreto de bário; cloreto de 

cálcio; cloreto de sódio; óxido de alumínio; óxido de bário; óxido de 

cálcio; óxido de sódio; sulfeto de sódio; sulfeto de cálcio; sulfeto de 

bário; sulfeto de alumínio. 

Tipos de equações químicas 

Reações químicas 

Gases 

Transformações dos gases 

 

Conteúdo de INGLÊS 
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Cardinal numbers, bingo, reflexive pronouns, vocabulary, opposing 

adjectives, nourishment, animals, temporal adverbs, indefinite articles, 

commemorated dates, seasons of the year, home and resident, adult animals 

and pups, classroom, simple future, don't open, clothes, objects, furniture 

and utensils , letter, numbers, indefinite articles, types of cloth, fruit, 

vocabulary, articles of  clothing, prepositions, phrases, adjectives 

questions and responses, false cognitive, auxiliary verbs, professionals and 

objects found in schools, knowing my city, food and seasonings, parts of the 

house, cognitive, vocabulary - singular and plural, comparative adjectives, 

conjunctions, clothing articles, interrogative pronouns, superlative   

adjectives, derivatives, animals, simple past and past perfect, objects  d 

of the week, masculine and feminine, human body, pronouns and adverbs, 

months of the year, plural words, present perfect, superlative adjectives, 

present continuous, remembering verbs, colors, professions, dialogues, 

greetings, places of leisure, animals, musical instruments, food, speaking 

on the telephone, expressions, Olympic Games, ordinal and cardinal numbers, 

frequency adverbs, personal pronouns and demonstratives, objects used during 

a meal, environment , third person of singular of the simple present, 

clothing articles - summer and winter, bed , How many? How much?, plural 

words, body parts, discover the mistakes, oblique pronouns, verbs, 

vegetables, wild animals, commercial and community areas, climate and 

weather, family members, Don't open,  workplace, prepositions, Where is 

the...?, today and tomorrow, leisure, ordinal numbers, children's poems, may 

or can, then or than, grammatical classes, words and expressions,  questions 

and responses, personal and possessive pronouns, expressions, What time is 

it?, regular and irregular verbs, wardrobe. 

 

XII – CONTEÚDOS TEMÁTICOS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

ATENDENDO A PARTE DIVERSIFICADA 

- Sustentabilidade (Meio Ambiente, Aquecimento global) 

- Saúde (Dengue, H1N1, Orientação sexual, Higiene Bucal, Reciclagem) 

- Cidadania (Trânsito) 

- Diversidade (Município, Afro-brasileiro, 100 anos de Imigração Japonesa. 

 

XIII- AVALIAÇÃO FORMATIVA   
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13.1- O software educacional deverá possibilitar para o educador, que este 

realize uma avaliação formativa utilizando como instrumento a observação 

sobre os alunos. Estas observações deverão e poderão ser realizadas 

avaliando capacidades do sujeito (aluno): 

- Desenvolver problemas utilizando suas estratégias; 

- Fazer inferências; 

- Observar se o aluno utiliza estratégias criativas ou apenas as 

convencionais; 

- Observar se o aluno justifica suas respostas com clareza; 

- Observar se o aluno questiona pontos que não compreende. 

- Realizar leitura 

- Compreender e participar das atividades de leitura e escrita 

- Digitar utilizando a escrita alfabética 

- Digitar utilizando o domínio das convenções ortográficas 

- Utilizar a leitura para alcançar diferentes objetivos das áreas de 

conhecimento 

− Digitar, produzir e revisar textos escritos considerando o leitor. 
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(ANEXO II) 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

 

  Eu (nome completo) , representante legal da empresa (nome da 

pessoa jurídica), interessada em participar no Processo Licitatório nº 

035/2013, na modalidade Pregão Presencial nº 021/2013, da Prefeitura 

Municipal de Ariranha SP, declaro pleno atendimentos aos requisitos de 

habilitação desta empresa. 

Ariranha/SP, _________________ de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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(ANEXO III) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS PRODUTOS 

 

 

 

 

  Declaro para os devidos fins, que os produtos fornecidos por 

esta empresa no Pregão. 

 

Presencial nº 021/2013, são de primeira qualidade e atendem às exigências 

contidas no presente Edital. 

 

 

 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2013 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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(ANEXO IV) 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

  NOME COMPLETO, portador do RG nº.........., representante legal 

da empresa..............................., estabelecida a 

Rua........................, nº.................., Bairro..............., na  

cidade de.................................., 

Telefone.........................., inscrita no CNPJ nº 

........................, interessada em participar no Pregão Presencial nº 

021/2013, do Município de Ariranha-SP.  

 

 Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes do Edital do 

citado Pregão Presencial e seus anexos, bem como declaramos que não houve a 

ocorrência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2013 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 

 

 

 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
  ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ. 45.117.116/0001-43 
 

                 Rua: Dr. Oliveira Neves, 476 – Telefone: (017)3576-9200 – CEP: 15.960-000 
                          e-mail:- secretaria@ariranha.sp.gov.br 

 
 

 

(ANEXO V) 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

previstas neste ato convocatório, que a empresa 

__________________________________________(denominação da pessoa jurídica), 

CNPJ nº. ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, 

nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de 

dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, 

portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão nº 021/2013, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Ariranha, Estado de São Paulo. 

 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2013. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 

: 
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(ANEXO VI) 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 

 NOME COMPLETO, portador do RG nº.........., representante legal da 

empresa..............................., estabelecida a 

Rua........................, nº.................., Bairro..............., na  

cidade de.................................., 

Telefone.........................., inscrita no CNPJ nº 

........................, interessada em participar no Pregão Presencial nº 

021/2013 , do Município de Ariranha, declaro sob as penas da lei, que se 

encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se 

refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da 

Constituição Federal. 

 

 

Ariranha/SP, _________________ de 2013. 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura do 

Representante legal ou do Procurador) 
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(ANEXO VII) 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 

CONTRATADA: 

 

 

 

OBJETO: Aquisição de licença de softwares educacionais. 

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº021/2013 

VALOR R$ 

DATA DA ASSINATURA: 

 

 

 Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARIRANHA, Estado de São Paulo, CNPJ nº 45.117.116/0001-43, com sede na Rua 

Dr. Oliveira Neves, nº 476, centro, na cidade de Ariranha, Estado de São 

Paulo, neste ato representada pelo seu Prefeito, o Senhor FAUSTO JUNIOR 

STOPA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 25.127.998-

4 e do CPF nº 121.609.058-01, residente e domiciliado na Rua Antonio 

Campana, nº 275, Jardim São Domingos, na cidade de Ariranha, e de outro lado 

a empresa ........................................., 

CNPJ....................., Inscrição Estadual nº ......................., 

neste ato representada pelo seu 

procurador......................................., RG. Nº ..........., 

doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do Pregão 

Presencial nº021/2013, consoante as disposições constantes da Lei federal nº 

10.520, de 17.07.02, Decreto Municipal nº 2697/07, de 19.01.07, aplicando-se 

subsidiariamente no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666/93, 

e posteriores alterações, resolvem firmar o presente contrato sob os termos 

e condições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

 

 1 - DO OBJETO 

 

  1.1- Obtenção de proposta mais vantajosa para Administração 

Municipal, visando a aquisição de licença de uso de softwares pedagógicos 
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para serem utilizados pelos alunos e professores da Rede Pública Municipal – 

Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais e finais, acompanhado de 

capacitação e assessoria pedagógica presencial e a distância com 

acompanhamento técnico pedagógico para os trabalhos realizados junto ao 

corpo docente e alunos, de acordo com os quantitativos e especificações 

descritas no Anexo I. 

 

 2 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

 

  2.1 – As licenças dos softwares pedagógico, objeto decorrente da 

presente licitação deverá ser instalados nas escolas solicitadas pelo 

Departamento Municipal de Educação, obrigando-se o contratado a substituir, 

às suas expensas, os materiais que pôr apresentarem qualquer irregularidade 

vierem a ser recusados. 

  2.2. PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias úteis, contados a 

partir da data do recebimento pedido do responsável pelo setor de educação. 

Se o proponente vencedor deixar descumprir as exigências da presente 

licitação ficará sujeito às penalidades da Lei vigente constante do Edital. 

   2.2.1 – O prazo estabelecido no item acima poderá ser 

prorrogado, desde que devidamente justificado pela contratante. 

  2.3. As licenças não entregue de acordo com o objeto do convite 

serão devolvidos, com ressarcimento por parte do fornecedor, dos prejuízos 

causados a esta Prefeitura. 

  2.4 – O fornecedor sujeitar-se-á à fiscalização do material no 

ato da entrega, reservando-se à Prefeitura Municipal de Ariranha o direito 

de recusa no recebimento, caso não encontre os mesmos em condições 

satisfatórias e de acordo com as especificações do edital. 

  2.5 - Correrão por conta da contratada todas as despesas de 

embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhista e 

previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos 

materiais. 

  2.6 – Nos casos em que o objeto não estiver de acordo com o 

adquirido, o mesmo deverá ser substituído, as expensas da CONTRATADA. 

 

 3 – DO VALOR DO CONTRATO: 
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  3.1- O valor total a ser pago pela Municipalidade pelo 

fornecimento do produto, objeto do presente contrato será de 

R$............... (.............), totalizando R$ ......... (............). 

 

 4 - DO REAJUSTE: 

  4.1- Os preços somente poderão ser reajustados após decorrido 12 

(doze) meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que 

esta se referir, mediante aplicação do índice - IGPM, ou do outro índice 

oficial que vier a especialmente substituí-lo. 

 

 5 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

  

  5.1- O Departamento de Administração e Finanças da PREFEITURA 

efetuará os pagamentos à LICITANTE VENCEDORA mediante comprovação da 

instalação, os pagamentos serão mensais. 

   5.1.2- O pagamento ocorrerá no  prazo de até 10 (dez) dias, 

contados da apresentação da nota fiscal/fatura na Diretoria da Fazenda, com 

recebimento devidamente atestado no verso pela Diretoria Municipal de 

Educação. 

   5.1.3- O Pagamento será feito mediante depósito  em conta 

corrente em nome da Contratada. 

   5.1.4- Em caso de devolução da documentação fiscal para 

correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação. 

    

 6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 

  6.1- Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações 

decorrentes da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
0206 – DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 
12365 – EDUCAÇÃO INFANTIL 
12365000620300000 -  Manutenção do Ensino Infantil 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
210.000 – EDUCAÇÃO INFANTIL – RECURSOS ESPECÍFICOS. 
12361000620500000 – Manutenção do Ensino Fundamental 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
220.000 – ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS ESPECÍFICOS 
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 7 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 

 

  7.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 

direta pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº. 10.520, de 17 de 

julho de 2.002. 

  7.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser 

aplicada subsidiariamente as disposições da Lei Federal 8.666/93, garantido 

o exercício de prévia e ampla defesa, e registrada no Cadastro de 

Fornecedores. 

  7.3- Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou 

em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será 

aplicada multa correspondente a 10% do valor do contrato, não aplicando-se a 

mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira 

convocada. 

  7.4- Pela inexecução total ou parcial do ajuste, sem a devida 

justificativa aceita pela Administração, e sem prejuízo das demais sanções 

previstas em lei, o Contratado ficará sujeito, a critério da Administração, 

a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não entregue. 

  7.5- Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da 

licitação, ficará sujeito à multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor 

do objeto não entregue. 

  7.6- Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATANTE 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes 

penalidades: 

  (a-) Advertência por escrito; 

  (b-) Multa por percentual de 2% (dois por cento) por dia de 

atraso, aplicada sobre o valor do objeto contratado, (Artigo 86 da Lei nº 

8666/93, atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95); 

  (c-) Suspensão temporária do direito de participar de licitações 

municipais e, ainda, contratar com a municipalidade, por um período não 

superior a 2 (dois) anos; 

  (d-) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração Pública, na forma do Inciso IV, Artigo 87 da Lei nº 8666/93, 

atualizada pelas Leis nº 8883/94 e 9032/95. 

 

 8 – DA RESCISÃO: 
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  8.1- Pela inexecução total ou parcial do contrato por parte do 

licitante vencedor, a Administração Municipal, sem prejuízo das penalidades 

de que trata o item anterior, poderá rescindir unilateralmente o contrato 

firmado, nos termos dos Artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93. 

 

 9 – DA VIGENCIA DO CONTRATO: 

 

  9.1- O prazo de vigência do instrumento contratual será de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até no 

máximo de 60 (sessenta) meses, conforme o que dispõe o inciso II, do art. 

57, da Lei 8666/93. 

 

 10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

  10.1- À contratada é vedado transferir para terceiros, total ou 

parcialmente os direitos e obrigações decorrentes do presente contrato, sob 

pena de rescisão. 

  10.2- Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, são de responsabilidade 

exclusiva da contratada. 

  10.3- Os casos não contemplados neste Contrato serão 

solucionados utilizando o teor do Pregão Presencial nº 021/2013, os 

dispositivos da Lei 10.520/02, Lei n.º 8666/93 e suas alterações 

posteriores, e demais legislação pertinente. 

  10.4- A contratada se obriga a manter, durante toda a vigência 

do contrato, todas as condições de qualificação e habilitação. 

  10.5- Fica eleito o foro da comarca de Santa Adélia, Estado de 

São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, 

respondendo a parte vencida por todos os ônus decorrentes da demanda. 

  10.6- E por estarem assim justas e de pleno acordo no que se 

refere aos termos do presente contrato, firmam o mesmo em 03 (três) vias de 

igual teor. 

 

 

Ariranha, __ de ___________ de _____. 
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Prefeitura Municipal de Ariranha 

CONTRATANTE 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

Prefeito Municipal 

_______________ 

CONTRATADA 

_______________ 

Sócio diretor ou Representante 

TESTEMUNHAS: 

Nome 

RG 

Nome 

RG 

 


