Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
Unidade de Suprimentos

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2021
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS DENOMINADOS
COLEÇÃO PLANETA LEITURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”.
PROCESSO N.º 8.767/2021
TIPO DO PREGÃO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE
A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria Municipal de Administração, torna
público que fará realizar procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL,
Processo Administrativo nº 8.767/2021, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Lei
Municipal nº 3940/03, o Decreto 8.423/10, a Lei Complementar 123/06 e 147/14 e a Portaria
8.145/2016, com alterações da Portaria 8.590/2017 e 9.391/2018, mais as cláusulas e condições
estabelecidas pelo presente edital.
DATA
E
LOCAL
PARA
ENTREGA
DO(S)
DOCUMENTO(S)
PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 09 DE DEZEMBRO DE 2021 ÀS 14h00 HORAS.
A sessão de processamento do pregão será realizada na sala da Unidade de Suprimentos, no Paço
Municipal, na Av. Brasil, n.º 85, Centro - Americana /SP, iniciando-se no dia 09 DE
DEZEMBRO DE 2021, ÀS 14h00 HORAS e será conduzida pela Pregoeira Luciane Carloni
Gomes de Assis, com auxílio da Equipe de Apoio, designada nos autos do Processo em epígrafe.
O edital estará a disposição dos interessados a partir de 29 de Novembro de 2021, na Prefeitura
Municipal de Americana - Unidade de Suprimentos, sito à Avenida Brasil, n.º 85 – 1.º andar –
centro - Americana (SP), das 09h00 às 16h00, ou no site www.americana.sp.gov.br. Todas as
informações referentes a este Pregão serão fornecidas pela mesma Unidade ou pelo fone/fax:(19)
3475-9046.
1. DOCUMENTOS INTEGRANTES
1.1 Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos:
 Anexo I - Modelo Proposta Financeira;
 Anexo II - Termo de Credenciamento;
 Anexo III - Modelo de Declaração do cumprimento dos requisitos de habilitação;
 Anexo IV - Modelo de Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo
de contratar;
 Anexo V - Modelo de Declaração de Inexistência de fato superveniente e impeditivo à
sua habilitação;
 Anexo VI - Modelo de Declaração de Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII do
art. 7.º da Constituição Federal.
 Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento na condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte;
 Anexo VIII – Minuta do Contrato;
 Anexo IX – Termo de Referência;
 Anexo X – Declaração de Inexistência de Vínculo.
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2. - OBJETO
2.1. - O presente pregão tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS
EDUCACIONAIS DENOMINADOS COLEÇÃO PLANETA LEITURA, PARA ATENDER
AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO”, de acordo com as especificações constantes dos ANEXOS
I e IX.
2.2. – O orçamento prévio encontra-se registrado na planilha de orçamento do processo e
disponível para consulta na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, na
Av. Brasil, 85, no horário das 9:00 às 16:00 horas.
3.- PAGAMENTO
3.1. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira, após o 28º (vigésimo oitavo) dia
corrido do aceite da nota fiscal.
3.1.1. Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor
para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova
nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste
caso, correção sobre os valores.
3.1.2. O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo)dia
corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos
termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e a Certidão de Regularidade Fiscal –
CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de comprovação das condições de
habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal 8.666/93.
3.1.3. O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três
centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo
pagamento.
4.- RECURSOS ORÇAMENTARIOS
4.1 Os recursos orçamentários correrão por conta das dotações orçamentárias:
- nº. 02.09.02.33.90.30 – Ficha 392 – Secretaria de Educação;
- nº. 02.09.03.33.90.30 – Ficha 459 – Secretaria de Educação.
5. - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em
funcionamento no Brasil pertencentes ao ramo do objeto licitado, sendo vedada a participação de:
5.1.1. - empresas declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão ou entidade da
Administração direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal;
5.1.2. - empresas impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
Americana;
5.1.3. - empresas que estiverem sob falência;
5.1.4. - consórcios ou grupos de empresas;
5.1.5. – empresas que se enquadrem nas vedações do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93.
6. - CREDENCIAMENTO
6.1. - No dia, hora e local estipulados neste edital, os licitantes deverão estar representados por
agentes credenciados, e identificados através de documento oficial de identificação que contenha
foto, e ainda através dos seguintes documentos:
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a) tratando-se de representante legal: o estatuto social, o contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, no original ou em fotocópia autenticada por Cartório de Tabelionato Oficial, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b) tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público ou particular 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, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove poderes do mandante
para a outorga.
c) Termo de credenciamento (ANEXO II) ou Procuração do que trata o item 6.1 - b.
d) Declaração de que a proponente cumpre os requisitos de habilitação (ANEXO III)
e) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração conforme
modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital visando ao exercício do direito de preferência e
fruição do benefício de habilitação com irregularidades fiscal e trabalhista, e apresentada,
preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta Financeira) e nº 2 (Habilitação).
f) Declaração de Inexistência de Vínculo (ANEXO X).
6.1.1. – Os documentos constantes do item 6.1 deverão ser entregues ao Pregoeiro,
SEPARADAMENTE dos envelopes de Proposta Financeira e Habilitação.
6.2. – Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa.
6.3. - Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio ao Pregão e juntados
ao processo administrativo.
7. - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
7.1. - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em
02 envelopes, fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome do
proponente, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.º “01” – PROPOSTA FINANCEIRA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2021
PROCESSO N.º 8.767/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ.

ENVELOPE N.º “02” - HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2021
PROCESSO N.º 8.767/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ.
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7.2. - A ausência dos dizeres, na parte externa, não constituirá motivo para desclassificação do
licitante que poderá inserir as informações faltantes.
7.3. - Caso eventualmente ocorra a abertura do envelope “02” – Habilitação antes do envelope
“01” – Proposta Financeira, por falta de informação na parte externa dos envelopes, será aquele
novamente fechado sem análise de seu conteúdo e rubricado o fecho por todos os presentes.
7.4. - A proposta deverá ser elaborada pela empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto
às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, datada e
assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.
8. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA FINANCEIRA
8.1 - A proposta financeira deverá seguir o modelo constante do ANEXO I.
8.2. - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto deste edital e seus anexos, sem que caiba direito à proponente reivindicar custos
adicionais.
8.2.1. - Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de
acréscimos a qualquer título.
8.3. - A validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da entrega da proposta, e
do lance será de 90 (noventa) dias, contado da data da abertura da sessão pública do pregão.
8.4. - A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços
ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
8.5. - Serão DESCLASSIFICADAS as propostas:
8.5.1. - Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação
aplicável;
8.5.2. - Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;
8.5.3. - Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições
estabelecidas neste edital.
9. - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 02 - “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”
9.1 - Para efeitos de habilitação, o licitante que ofertar menor preço, inclusive as microempresas e
empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope n.º 02 - habilitação os
seguintes documentos:
9.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal 8.666/93):
a) Ato de criação do licitante conforme o caso;
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual;
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedade empresária ou simples, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da Diretoria
em exercício;

Pregão Presencial nº 049/2021
–

Pág.4 /57

Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
Unidade de Suprimentos

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
9.1.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 9.1.1 não
precisarão constar do Envelope n.º 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
9.1.2 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Art. 29 da Lei 8.666/93):
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda,
comprovando situação ativa, sendo aceito documento extraído via Internet;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto licitado;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da
Receita Federal do Brasil, www.receita.fazenda.gov.br/pgfn.fazenda.gov.br (Certidão Conjunta);
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede ou do domicílio do licitante,
relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo
de validade em vigor, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
f) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943
(Acessar o link www.tst.jus.br/certidão).
f1) A Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Equipe de Apoio no
momento de apresentação dos documentos de habilitação
9.1.3 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Art. 31 da Lei 8.666.93):
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica;
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica;
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.
c) Nos termos do verbete da súmula nº 50, do E. TCE/SP, a licitante que estiver com Plano de
Recuperação Judicial/Extrajudicial homologado/deferido pelo juízo competente não se exime de
apresentar os demais documentos de habilitação econômico-financeira previstos neste edital.
d) Fazer prova de possuir capital social registrado e integralizado ou patrimônio líquido mínimo
não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação comprovado através da
apresentação do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrada na Junta
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Comercial no caso do capital social e do balanço patrimonial no caso do patrimônio líquido ou
patrimônio social.
9.1.4 – DEMAIS EXIGÊNCIAS
a) Declaração de Idoneidade e de inexistência de fato impeditivo de contratar com a
Municipalidade - (ANEXO IV).
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo à sua habilitação (ANEXO V).
c) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante de não
contrariar as proibições insertas no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal (Lei
Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999), modelo constante no ANEXO VI.
OBSERVAÇÃO: Para as empresas que estão em processo de recuperação judicial e
extrajudicial devem apresentar as declarações nos termos que seguem:
d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura
do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo
e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a
LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.
e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da
assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as
obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
9.1.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição (LC n.º 123/06, art. 43, caput).
9.1.5.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e,
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC n.º
123/06, art. 43, § 1º).
9.1.5.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.1.5.1, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar
os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei
10.520/02 ou revogar a licitação (LC n.º 123/06, art. 43, § 2º).
9.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
9.2.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou mesmo
cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por
um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo os documentos,
preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem estabelecida neste Edital.
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9.2.2 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este
prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade
de 90 (noventa) dias, a contar de sua expedição.
9.2.3 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
9.2.4 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente
com o número do CNPJ e endereço respectivo.
9.2.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal
forma que não possam ser entendidos.
9.2.6 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos
documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
9.2.7 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser da matriz, e se for a filial, todos
os documentos deverão ser da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente pela matriz.
9.2.8 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta
licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os
estabelecimentos, disposta nos itens 9.1.1 a 9.1.4;
9.2.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará
a inabilitação do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto nos itens 9.1.5.1 e
seguintes deste edital.
9.2.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos
sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio
eletrônico.
9.2.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção de
diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei n.º 8.666/93).
10. - DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO
10.1. - Os interessados entregarão, à equipe de pregão, os documentos do Credenciamento
conforme item 6. Após a conferência dos mesmos, deverá ser entregue os envelopes “01” Proposta Financeira e “02” - Documentos de Habilitação, até a data e horário estabelecido no
preâmbulo do Edital.
10.2. - A equipe de pregão procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços,
ordenando-as em ordem crescente de valor.
10.3. - Em seguida identificará a proposta de menor preço, cujo conteúdo atenda as especificações
do edital.
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10.4. - As propostas com valor superior em até 10% (dez por cento) da proposta de menor
preço, serão classificadas em ordem crescente.
10.5. - O conteúdo das propostas do item anterior será analisado, desclassificando aquelas cujo
objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital.
10.6. - Não havendo, no mínimo, três propostas válidas, serão selecionadas até três melhores
propostas e os seus autores convidados a participar dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
10.7. - Em caso de empate das melhores propostas, na hipótese do item anterior, todos os
proponentes com o mesmo preço serão convidados a participar dos lances verbais.
10.8. - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, formulados de
forma sucessiva, inferiores à proposta de menor preço.
10.9. - O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor.
10.10. - Será admitida a redução mínima de um lance para outro de acordo com valor estipulado
que será decidido em sessão entre o Sr. Pregoeiro e licitantes.
10.11. - A ausência de representante credenciado ou a desistência em apresentar lance verbal,
quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
10.12. - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a licitação.
10.12.1. - Havendo empate na proposta escrita e não sendo ofertados lances, a classificação
será efetuada por sorteio, na mesma sessão, observando-se o critério de desempate e direito de
preferência de contratação das ME´s e EPP´s, previstos na Lei Complementar 123/2006.
10.13. - Quando comparecer um único licitante ou houver uma única proposta válida, caberá ao
pregoeiro verificar a aceitabilidade do preço ofertado.
10.14. - Declarada encerrada a etapa de lances e for constatado o empate, será assegurado como
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte nos termos dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/06.
10.14.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores
à proposta melhor classificada.
10.14.2 - Para efeito do disposto no item 10.14 deste edital, ocorrendo empate, procederse-á da seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para,
querendo apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
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prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
b) Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
c) Na hipótese de haver restrição na comprovação da regularidade fiscal, proceder-se-á de
conformidade com o disposto no § 1º. do artigo 43 da Lei Complementar 147/14.
d) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.14.1 deste edital, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro apresentar melhor oferta.
10.14.3 - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no subitem 10.14 deste
edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.14.4 - O disposto no subitem 10.14 deste edital, somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.15. - O pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor.
10.16. - Considerada aceitável a proposta de menor preço obedecidas as exigências fixadas no
edital, serão abertos os envelopes contendo os documentos de habilitação de seu autor, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
10.17. - Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o licitante será
declarado vencedor.
10.18. - Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, verificando a habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor.
10.19. - Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e
rubrica.
10.20. - A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro
em ata da síntese das suas razões.
10.21. - O recurso contra decisão do pregoeiro e sua equipe de apoio terá efeito suspensivo.
10.22. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.23. - A falta de manifestação motivada do licitante na sessão, importará a decadência do direito
de recurso.
10.24. - Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as
fases preestabelecidas, os envelopes devidamente rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes,
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ficarão sob a guarda do pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova
sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.
11. - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. - Caso não haja recurso, o pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do
certame ao licitante vencedor, encaminhando o processo para homologação para a Autoridade
Competente
11.2. - Caso haja manifestação para apresentação de recurso, os interessados poderão apresentar
memoriais, dirigidos ao Pregoeiro, na forma do tópico 15.4 deste Edital, no prazo de três dias,
contados do dia subseqüente à realização do pregão, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia
útil subseqüente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
12. - CONTRATAÇÃO
12.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Americana,
firmará contrato específico com o PROPONENTE VENCEDOR visando a execução do objeto
desta licitação nos termos da minuta ANEXO VIII que integra este Edital;
12.2. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir da
convocação, para assinar o Contrato, quando deverá comparecer à Prefeitura Municipal de
Americana. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
12.3. A recusa injustificada do proponente vencedor em assinar o contrato dentro do prazo
estabelecido no presente Instrumento, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas no item 14
e seguintes deste Edital, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de
classificação as demais licitantes, após comprovação da a sua compatibilidade de proposta e
habilitação, com esta licitação, para celebração do Contrato;
12.4. No ato da contratação, o LICITANTE VENCEDOR deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o
contrato em nome da empresa;
12.5. No ato da assinatura do contrato a empresa vencedora deverá apresentar prova de
regularidade para com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e á Divida Ativa da União, abrangendo Contribuições Sociais, nos termos da
Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014).
12.6. - Constituem motivos para o cancelamento do Contrato as situações referidas nos artigos 77
e 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
12.7. As empresas em recuperação judicial e extrajudicial devem apresentar os seguintes
documentos para a assinatura do contrato:
12.7.1 Para o caso de empresas em recuperação judicial: apresentar cópia do ato de
nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do
profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento
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equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de
recuperação judicial.
12.7.2. Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: apresentar a comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.
13. - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
13.1. - No recebimento e aceitação dos produtos, serão observadas, no que couber, as disposições
contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
14. PENALIDADES
14.1. - A desistência da proposta, lance ou oferta, a falta de entrega ou apresentação de
documentação falsa exigida para o certame, a recusa em prestar o objeto licitado, bem como em
assinar o Contrato Administrativo no prazo estabelecido no edital, quando o licitante for
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ensejarão:
14.1.1. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o
município de Americana e cancelamento do seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no
município de Americana, pelo período de até 05 (cinco) anos.
14.1.2. – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
14.2. - Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e
comprovada, o não cumprimento, por parte da empresa contratada, das obrigações assumidas, ou a
infringência de preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as
seguintes penalidades:
14.2.1. - multa de 1% (um por cento) ao dia, por atraso na prestação do objeto, sem
justificativa aceita pela Administração, calculada sobre o valor do Contrato, até o 5.º (quinto)
dia útil, após o que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem 14.2.2. desta Cláusula.
14.2.2. - multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor do Contrato, no caso de
descumprimento ou cumprimento irregular de quaisquer obrigações, e no caso de rescisão
administrativa por ato de responsabilidade da empresa.
14.2.3. - na hipótese de rescisão do contrato, além da aplicação da multa correspondente,
aplicar-se-á suspensão temporária ao direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Americana,
bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
14.2.4. - declaração de inidoneidade, na hipótese de prática de atos ilícitos ou falta grave
dolosa tais como apresentar informação ou documentação inverossímil ou cometer fraude,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a Prefeitura Municipal de Americana, que será concedida sempre que
contratada ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de 24
(vinte e quatro) meses.
14.3. - As multas serão, após regular processo administrativo, descontadas dos créditos da
empresa contratada com a Prefeitura de Americana ou, se for o caso, cobrada administrativa ou
judicialmente.
14.4. - As penalidades previstas neste subitem têm caráter de sanção administrativa,
conseqüentemente, a sua aplicação não exime a contratada de reparação das eventuais perdas e
danos que seu ato punível venha acarretar ao município de Americana.
14.5. - As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando
cabíveis.
14.6. - Na hipótese de apresentar documentação inverossímil ou de cometer fraude, o licitante ou
a contratada poderá sofrer, sem prejuízo da comunicação do ocorrido ao Ministério Público,
quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:
14.6.1. - desclassificação ou inabilitação, se a seleção se encontrar em fase de
julgamento;
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14.6.2. - suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com o
Município de Americana, cancelamento de seu Certificado de Registro Cadastral (CRC) no
Município de Americana e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
15. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
15.1. - É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatório do pregão e seus anexos, observado para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para recebimento das propostas, podendo este ser formalizado por meio de
requerimento endereçado ao pregoeiro, devidamente protocolado no Protocolo Geral, à Av. Brasil,
n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhado por meio do e-mail:
luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00.
15.2. – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Pregoeira e encaminhadas
por intermédio do e-mail: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br aos cuidados da Unidade de
Suprimentos ou protocoladas pelos interessados até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada
para recebimento das propostas na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo Geral, à Av.
Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP), no horário das 09h00 às 16h00.
15.3. - As dúvidas a serem esclarecidas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente
informal.
15.4. - Os recursos deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Americana, Protocolo
Geral, à Av. Brasil, n.º 85 – Térreo – Centro – Americana (SP) ou encaminhados por meio do email: luciane.suprimentos@americana.sp.gov.br, no horário das 09h00 às 16h00 horas.
15.5. - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. - A apresentação dos Envelopes implica na aceitação tácita e irrestrita pelo licitante de todas
as condições estabelecidas no presente edital e em seus anexos.
16.2. - Não serão aceitos envelopes proposta e habilitação entregues após o horário estabelecido
no preâmbulo deste Edital.
16.3. - É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.4. - Fica assegurado ao Município o direito de, por razões de interesse público, revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
16.5. - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
esta Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
do resultado do processo licitatório.
16.6. - Os licitantes são responsáveis pela veracidade das informações e autenticidade dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.7. - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento e considerar-se-ão, os dias consecutivos, exceto quando for
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explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
Municipio de Americana.
16.8. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas/lances forem
desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que ensejaram
sua inabilitação ou desclassificação.
16.9. - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes, ficarão à
disposição para retirada na Unidade de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Americana, após a
celebração do contrato.
16.10. - Informações sobre o andamento da licitação, poderão ser obtidas nos dias úteis de 09:00
às 16:00 horas, no endereço constante do preâmbulo do edital, ou através do fone: (19) 3475-9046.
16.11. - No que for omisso este edital, aplicar-se-ão as disposições das Leis 8.666/93 e suas
alterações, Lei Federal n.º 10.520/02 e Decreto Municipal n.º 8.423/10.
16.12. - Para todas as questões divergentes, oriundas da presente licitação, não resolvidas
administrativamente, será competente o foro desta cidade e Comarca de Americana, excluído
qualquer outro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

Autorizo a publicação oficial
_______________________________________

Fabio Beretta Rossi
Secretário Municipal de Administração

Pregão Presencial nº 049/2021
–

Pág.13 /57

Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
Unidade de Suprimentos

ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
PREGÃO PRESENCIAL: 049/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 8.767/2021
Proponente: _______________________________________________________________
Endereço: ________________________________________________________________
Bairro: ___________________________________________________________________
CEP: __________________ Cidade: _______________________ Estado: _____________
Telefone: _______________ Fax: ___________________E-mail______________________

LOTE 01 - AMPLA PARTICIPAÇÃO (COTA PRINCIPAL)
ITEM

Qtd.
Kit

1

1.665

2

77

3

1.521

4

68

5

1.080

6

63

7

1.080

8

63

9

1.080

10

63

Produto

Valor Unitário do
kit R$

Valor Total do Kit
(Valor Unit.x
Quant. R$)

Kit do aluno - Educação Infantil 04 anos,
conforme Termo de Referência do Anexo
IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Educação Infantil 04 anos, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do aluno - Educação Infantil 05
anosl, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Educação Infantil 05 anos, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do Aluno – Ensino Fundamental 1º
Ano, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Ensino Fundamental – 1º Ano, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do Aluno – Ensino Fundamental 2º
Ano, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Ensino Fundamental 2º Ano, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do aluno - Ensino Fundamental 3º
Ano, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Ensino Fundamental 3º Ano, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Preço Global do Lote R$
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LOTE 02 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP (COTA RESERVADA)
ITEM

Qtd.
Kit

1

185

2

8

3

169

4

7

5

120

6

7

7

120

8

7

9

120

10

7

Produto

Valor Unitário do
kit R$

Valor Total do Kit
(Valor Unit.x
Quant. R$)

Kit do aluno - Educação Infantil 04 anos,
conforme Termo de Referência do Anexo
IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Educação Infantil 04 anos, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do aluno - Educação Infantil 05
anosl, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Educação Infantil 05 anos, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do Aluno – Ensino Fundamental 1º
Ano, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Ensino Fundamental – 1º Ano, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do Aluno – Ensino Fundamental 2º
Ano, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Ensino Fundamental 2º Ano, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Kit do aluno - Ensino Fundamental 3º
Ano, conforme Termo de Referência do
Anexo IX
Kit do Professor/Pedagogo/Gestor –
Ensino Fundamental 3º Ano, conforme
Termo de Referência do Anexo IX
Preço Global do Lote R$

Serão aceitas até 03 (três) casas decimais no preço unitário do item ofertado.
Deverão ser cotados todos os itens do lote, sob pena de desclassificação.
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços dos itens e global superiores
aos preços médios indicados na planilha de orçamento disponível para consulta no processo.

A (s) licitante (s) vencedora (s) deverá (ao) apresentar, no prazo de 48 horas, do término da
sessão:
1) A proposta de preços atualizada. O percentual de desconto ofertado pela empresa no
preço global do lote deverá ser aplicado linearmente aos preços unitários, na
proposta atualizada.
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira
após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. A contratada deverá apresentar a
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014 e
a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins de
comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal
8.666/93.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme descrito no Termo de Referência do Anexo IX.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado exclusivamente na quinta-feira
após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota fiscal. A detentora da Ata deverá
apresentar a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, abrangendo contribuições sociais, nos termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de
2014 e a Certidão de Regularidade Fiscal – CRF do FGTS juntamente com a nota fiscal, para fins
de comprovação das condições de habilitação conforme previsto no artigo 55, XIII da Lei Federal
8.666/93.

VALIDADE DA PROPOSTA - 90 DIAS, a contar da data da entrega da proposta.
(Local) ______________________________, ______ de __________________ de 2021.

_____________________________________________
(Assinatura do interessado)

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME ____________________________________________________________________
CARGO ___________________________________________________________________
RG Nº _____________________________________________________________________
CPF Nº____________________________________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL _________________________________________________
_____________________________________________________________________
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ANEXO II
TERMO DE CREDENCIAMENTO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE DE SUPRIMENTOS
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS DENOMINADOS
COLEÇÃO PLANETA LEITURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”.

A empresa ________________________________, com sede na ___________________CNPJ n.º
_________________, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CREDENCIA o (a) Sr.
(a) ________________________(CARGO), portador (a) do R.G. n.º ____________________e
CPF. n.º ________________________, para representá-la perante a Prefeitura Municipal de
Americana em licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 049/2021, podendo formular lances,
negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de
recursos em todas as fases licitatórias.
_________________ (SP), aos ________ do mês de __________ de 2021.

____________________________
Nome
____________________________
R.G/CPF
____________________________
Cargo

Obs: Esta procuração deverá ser entregue ao(a) Pregoeiro(a), FORA DOS ENVELOPES, no
ato da abertura da sessão do Pregão.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE DE SUPRIMENTOS
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS DENOMINADOS
COLEÇÃO PLANETA LEITURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”.

A empresa ___________________________, localizada na ___________________, CNPJ n.º
__________________, por seu representante legal, abaixo assinado e identificado, vem pela
presente declarar o pleno atendimento aos requisitos de habilitação, estando ciente que, constatada
a inveracidade de quaisquer das informações e/ou de documentos fornecidos, poderá sofrer as
sanções previstas no artigo 7º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, além das disposições do
Decreto Municipal n.º 8423/10.
_____________________, aos _____ dias do mês de ________________ de 2021.

____________________________
Nome
____________________________
R.G/CPF
____________________________
Cargo
Obs: Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, FORA DOS ENVELOPES, no ato
da abertura da sessão do Pregão.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR

Declaro
para
os
devidos
fins,
que
a
empresa
______________________________, não está suspensa temporariamente de participar em
Licitação pública, e que não possui impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Americana.
Declaro, ainda, que a empresa em tela, não sofreu declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com as Administrações Públicas: Federal, Estaduais ou Municipais.

_________________________________
(data)

__________________________________
(representante legal)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO À SUA
HABILITAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE DE SUPRIMENTOS
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS DENOMINADOS
COLEÇÃO PLANETA LEITURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO”.

Prezados Senhores:
A empresa ________ (Nome da Empresa)_________, estabelecida à __________(Endereço
Completo)__________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº__________________, declara sob
as penalidades cabíveis a inexistência de fato superveniente impeditivo a sua participação no
Pregão Presencial n.º 049/2021.

Atenciosamente,
_________________________________
Assinatura do representante legal
Cargo:
Carteira de Identidade n.º
CPF n.º
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO REFERENTE AO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO
XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 049/2021

(Nome da empresa) __________________________________________________ inscrita no
CNPJ n.º ______________________________________ por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. (a) _____________________________________________ portador(a) da Carteira
de Identidade n.º ______________________ e CPF n.º _______________________________,
DECLARA para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

_________________________________
(data)
__________________________________
(representante legal)
(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO VII
MODELO

DE

DECLARAÇÃO

DE

ENQUADRAMENTO

EM

REGIME

DE

TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA
HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP)

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório,
que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa
jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui
qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal e trabalhista
somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei
complementar, no procedimento licitatório do Pregão nº 049/2021, realizado pela Prefeitura
Municipal de Americana.

_______________________________
(Local e Data)

________________________________
(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VIII
Minuta Do Contrato
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE AMERICANA E A
EMPRESA “
,” PARA “AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS
DENOMINADOS COLEÇÃO PLANETA LEITURA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO”.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE AMERICANA,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Brasil, n.º 85, nesta cidade,
inscrita no CNPJ sob o número 45.781.176/0001-66, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Francisco Antonio Sardelli, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG
nº 8.082.267-8, CPF nº 871.309.208-15, residente e domiciliado, nesta cidade, doravante
denominada simplesmente "PREFEITURA" e, de outro lado a empresa ______________., com
sede a Rua _____________, n.º __, na cidade de __________ (___), com CNPJ (MF)
____________, Inscrição Estadual ___________, neste ato representada pelo Sr.
________________, (cargo-ocupado), portador do R.G. n.º ______, CPF _________, residente e
domiciliado à Rua _________, n.º ____ – Bairro ______, na cidade de _________ (___),
doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", tem entre si, como justo e acertado, o
presente instrumento, que reger-se-á segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. Por meio de Procedimento Licitatório na modalidade Pregão Presencial n.º 049/2021,
Processo Administrativo de n.º 8.767/2021, a "PREFEITURA" selecionou e ajusta com a
"CONTRATADA” o fornecimento do(s) objeto(s), de acordo com a proposta constante dos autos
e que fica fazendo parte integrante deste contrato, no valor e de conformidade com o que segue:
ITEM

UNID

QTD

ITEM/MARCA

Valor
Unitário
R$

Valor Total
R$

CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO
2.1. Face ao disposto na cláusula primeira, e de acordo com a proposta apresentada, a
“PREFEITURA" ajusta com a "CONTRATADA" o fornecimento do(s) objeto(s) pelo(s)
valor(es) unitário(s) descrito(s) na tabela acima, que totaliza(m) R$ _______ (_____) .

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE DE PREÇOS E DO
PRAZO
3.1. A Prefeitura Municipal de Americana se compromete a realizar o pagamento à
"CONTRATADA" de acordo com a proposta apresentada pela mesma, ou seja, o pagamento será
efetuado exclusivamente na quinta-feira após o 28º (vigésimo oitavo) dia corrido do aceite da nota
fiscal.
3.1.1 - Ocorrendo erro na apresentação de notas fiscais, as mesmas serão devolvidas ao fornecedor
para retificação, ficando estabelecido que o pagamento será efetuado após a apresentação da nova
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nota fiscal devidamente retificada, iniciando nova contagem de tempo, não sendo devida, neste
caso, correção sobre os valores.
3.1.2 - Para comprovação da obrigação prevista no item 5.1,b deste instrumento, a detentora da
Ata deverá comprovar a Regularidade Fiscal, mediante apresentação, junto à Nota Fiscal/Fatura,
de cópia, da Prova de Regularidade com a Fazenda Pública Federal (Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo contribuições sociais, nos
termos da Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014) e a Certidão de Regularidade Fiscal –
CRF do FGTS.
3.1.3 - O não-pagamento no prazo previsto acarretará à Prefeitura multa moratória de 0,03% (três
centésimos por cento) do valor da parcela devida, a ser aplicado por dia de atraso até o do efetivo
pagamento.
3.2. Os preços ofertados são irreajustáveis.
3.3. O prazo de vigência deste contrato é de até 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
3.4. As entregas poderão ser parceladas, de acordo com a conveniência da Secretaria requisitante.
O prazo para a entrega do objeto contratado é de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de
assinatura deste instrumento.
3.5. O objeto deve ser entregue no prazo acima estipulado, observando-se as especificações e
obrigações constantes dos Anexos I e IX, do Edital do Pregão Presencial nº 049/2021, o qual
integra este instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. A contratada será remunerada, desde que cumpra a obrigação, com os recursos financeiros
previstos na dotação orçamentária abaixo descrita, conforme Processo Administrativo n.º
8.767/2021:
- nº. 02.09.02.33.90.30 – Ficha 392 – Secretaria de Educação;
- nº. 02.09.03.33.90.30 – Ficha 459 – Secretaria de Educação.
CLÁUSULA QUINTA: DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
5.1. São obrigações da CONTRATADA além daquelas arroladas no Anexo I do Edital do Pregão
Presencial nº 049/2021:
a) Os pagamentos de todos os tributos, quer municipais, estaduais e federais, que incidam ou
venham a incidir sobre a contratação ora ajustada.
b) A manutenção e comprovação, quando a administração solicitar, durante toda a execução do
contrato, das obrigações de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA: DO REGIME DE EXECUÇÃO
6.1. O regime de execução do contrato é o de fornecimento por preço unitário.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DA MULTA
7.1. Pela desistência ou inexecução total ou parcial do contrato, sujeitar-se-á a "CONTRATADA"
à aplicação das seguintes penalidades:
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I – Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento ou
cumprimento irregular de qualquer obrigação, ou no caso de rescisão administrativa por ato de sua
responsabilidade;
II – Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, no fornecimento do objeto, sem justificativa
aceita pela administração, calculada sobre o valor do Contrato, até o 5º (quinto) dia útil, após o
que, aplicar-se-á a multa prevista no subitem I desta cláusula.
III - As multas previstas nos incisos anteriores serão descontadas em moeda corrente dos
pagamentos eventualmente devidos a “CONTRATADA”, cobradas administrativa ou
judicialmente.
IV - Além das estipulações constantes deste contrato, sujeita-se a “CONTRATADA” às demais
penalidades prescritas no artigo 87, da Lei 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis,
preconizadas, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11.09.90).
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
8.1. O contrato poderá ser rescindido pela "Prefeitura", no todo ou em parte, de pleno direito, em
qualquer tempo, isento de quaisquer ônus ou responsabilidades, independentemente de ação,
notificação ou interpelação judicial, quando se verificar:
I - O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações e prazos;
II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
III - A paralisação da prestação sem justa causa e sem prévia comunicação à Prefeitura Municipal;
IV - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação, fusão, cisão ou incorporação da
contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial, deste instrumento, sem
expressa anuência da Prefeitura;
V - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
VI - O descumprimento à Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, que rege as licitações;
8.2. Ficam assegurados à “Contratante” os direitos de rescisão administrativa, enunciados nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993.

CLÁUSULA NONA: DA DEVOLUÇÃO
9.1. A PREFEITURA reserva-se o direito de devolver o(s) objeto(s) enviado(s) em desacordo
com as especificações do Anexo I e exigências deste contrato, ficando por conta da
CONTRATADA todas as despesas decorrentes da devolução, sem prejuízo das sanções estatuídas
por este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E DA LEGISLAÇÃO
10.1. Faz parte integrante deste instrumento, o Procedimento Administrativo n.º 8.767/2021,
Pregão Presencial n.º 049/2021, e especialmente a íntegra da proposta da contratada.
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10.2. Este contrato é regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações
posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO
11.1. Fica eleito o foro desta cidade e Comarca de Americana, com exclusão de qualquer outro por
mais privilegiado que seja, para solucionar questões oriundas do presente contrato não resolvidas
administrativamente.
11.2. Por estarem de pleno e perfeito acordo, foi lavrado o presente instrumento, em 3 (três) vias
de igual teor e forma, que vai assinado pelas partes e pelas testemunhas de rol abaixo.
Município de Americana, aos ____ de _____________ de 2021.

MUNICÍPIO DE AMERICANA
Francisco Antonio Sardelli
Prefeito Municipal

_________________________________________.
Sr. ___________________________.
(Cargo Ocupado)

Testemunhas:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
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ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA DE KITS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS – COLEÇÃO
PLANETA LEITURA

LOTE ÚNICO
ITEM 01 – EDUCAÇÃO INFANTIL 04 ANOS
Qtde.de
Livros
1

Título

Autor(ES)

Editora e Ficha
de Leitura

1

O Lobo Maurinho

Maristela Loureiro e
Ana Tatit
Gustavo Luiz e Mig

1

Era Uma Vez, Uns Três

Telma Guimarães

Melhoramentos

1

Lobo Negro

Antoine Guilloppé

Melhoramentos

1

O Planeta Lilás

Ziraldo

Melhoramentos

1

O Ratinho Que Morava no Livro

Monique Félix
Irmãos Grimm,
recontado por Tatiana
Belinky

Melhoramentos

Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá

1
Branca de Neve
1

Senhor Texugo e Dona Raposa – O
Encontro

Brigitte Luciani

Ler em Casa

Editora
Melhoramentos, com
entrevista de apoio de
André de Oliveira,
Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez,
Ricardo Azevedo,
Jean-Claude Ramos
Alphen, Renata Lopes
Costa Prado, João Luis
Ceccantini

1

Melhoramentos

Quantid.

Melhoramentos

1.850

Melhoramentos

Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 02 - KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – 4 ANOS
Qtde.de
Livros
1

Título

Autor(ES)

Editora e Ficha
de Leitura

1

O Lobo Maurinho

Maristela Loureiro e
Ana Tatit
Gustavo Luiz e Mig

1

Era Uma Vez, Uns Três

Telma Guimarães

Melhoramentos

1

Lobo Negro

Antoine Guilloppé

Melhoramentos

1

O Planeta Lilás

Ziraldo

Melhoramentos

1

O Ratinho Que Morava no Livro

Monique Félix
Irmãos Grimm,
recontado por Tatiana
Belinky

Melhoramentos

Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá

1
Branca de Neve
1
1

Senhor Texugo e Dona Raposa – O
Encontro
Guia de Orientações Didáticas
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Maria Esther Soub,
Cristiane Tavares,
Érica de Faria,
Fernanda Glaessel
Ramalho, Geruza
Zelnys de Almeida,
Mônica Rubalcaba,
Paula Monteiro
Takada, Sandra
Murakami Medrano

sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 03 – KIT DO ALUNO – 5 ANOS EDUCAÇÃO INFANTIL
Qtde.de
Livros
1

Título
Conte Aqui Que Eu Canto Lá

1
Pão, Pão, Pão
1

A Festa no Céu

1

A Pequena Sereia

1

O Soldadinho de Chumbo

1

Vinicius Campos Conta Grimm

1

O Bichinho da Maçã

1

Cacoliques

1

Ler em Casa

Autor(ES)

Editora e Ficha
de Leitura

Rosane Pamplona
Estêvão Marques,
Marina Pittier e Fê
Sztok
Angela Lago
Hans Christian
Andersen
Hans Christian
Andersen
Irmãos Grimm e
Vinicius Campos
Ziraldo

Melhoramentos

Tatiana Belinky
Editora
Melhoramentos, com
entrevista de apoio de
André de Oliveira,
Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez,
Ricardo Azevedo,
Jean-Claude Ramos
Alphen, Renata Lopes
Costa Prado, João Luis
Ceccantini

Melhoramentos

Quantid.

Melhoramentos

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos

1.690

Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 04 - KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – 5 ANOS
Qtde.de
Livros
1
1

Título
Conte Aqui Que Eu Canto Lá
Pão, Pão, Pão

1
1
1
1

A Festa no Céu
A Pequena Sereia
O Soldadinho de Chumbo
Vinicius Campos Conta Grimm
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1
1

O Bichinho da Maçã
Cacoliques

1

Guia de Orientações Didáticas

Vinicius Campos
Ziraldo
Tatiana Belinky
Ana Cláudia Rocha,
Maria Esther Soub,
Cristiane Tavares,
Érica de Faria,
Fernanda Glaessel
Ramalho, Geruza
Zelnys de Almeida,
Mônica Rubalcaba,
Paula Monteiro
Takada, Sandra
Murakami Medrano

Melhoramentos
Melhoramentos

75

Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 05 – KIT DO ALUNO – ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
Qtde.de
Livros

Título

Autor(ES)

Editora e Ficha
de Leitura

1

O Pequeno Planeta Perdido

Ziraldo

Melhoramentos

1

O Passarinho Rafa

Regina Drummond
Charles Perrault,
recontado por Tatiana
Belinky
Ricardo Filho
Hans Christian
Andersen
Marianne Dubuc
Fernanda Lopes de
Almeida
Mário Matoso
Editora
Melhoramentos, com
entrevista de apoio de
André de Oliveira,
Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez,
Ricardo Azevedo,
Jean-Claude Ramos
Alphen, Renata Lopes
Costa Prado, João Luis
Ceccantini

Melhoramentos

1
A Gata Borralheira
1

O Cravo Brigou com a Rosa

1

Contos de Hans Christian Andersen

1

Lá vem o Ratinho Carteiro!

1

Fábulas de La Fontaine

1

O Raiozinho e a Furiosa

1

Ler em Casa

Quantid.

Melhoramentos

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos

1.200

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 06 - KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/GESTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO
Qtde.de
Livros

Título

Autor(ES)

Editora e Ficha
de Leitura

1

O Pequeno Planeta Perdido

Ziraldo

Melhoramentos

1

O Passarinho Rafa

Regina Drummond
Charles Perrault,
recontado por Tatiana
Belinky
Ricardo Filho
Hans Christian
Andersen

Melhoramentos

1
A Gata Borralheira
1
1

O Cravo Brigou com a Rosa
Contos de Hans Christian Andersen
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1

Lá vem o Ratinho Carteiro!

1

Fábulas de La Fontaine

1

O Raiozinho e a Furiosa

1

Guia de Orientações Didáticas

Marianne Dubuc
Fernanda Lopes de
Almeida
Mário Matoso
Ana Cláudia Rocha,
Maria Esther Soub,
Cristiane Tavares,
Érica de Faria,
Fernanda Glaessel
Ramalho, Geruza
Zelnys de Almeida,
Mônica Rubalcaba,
Paula Monteiro
Takada, Sandra
Murakami Medrano

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 07 – KIT DO ALUNO – ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO
Qtde.de
Livros
1

Título
Poemas com Sol e Sons

1

O Rouba-Livros
A Menina Que Não Era Maluquinha II e
Outras Histórias
Flicts

1
1
1

O Criador de Porcos

1

Talvez Eu Seja um Elefante
A Menina Que Não Era Maluquinha e
Outras Histórias
O Menino Maluquinho

1
1
1

Ler em Casa

Autor(ES)
Cerlalc – Diversos
autores
Helen Docherty
Ruth Rocha
Ziraldo Alves Pinto
Hans Christian
Andersen
Jean-Claude Alphen
Ruth Rocha
Ziraldo Alves Pinto
Editora
Melhoramentos, com
entrevista de apoio de
André de Oliveira,
Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez,
Ricardo Azevedo,
Jean-Claude Ramos
Alphen, Renata Lopes
Prado, João Ceccantini

Editora e Ficha
de Leitura

Quantid.

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos

1.200

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 08 - KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO
Qtde.de
Livros
1
1
1
1
1
1

Título
Poemas com Sol e Sons
O Rouba-Livros
A Menina Que Não Era Maluquinha II e
Outras Histórias
Flicts
O Criador de Porcos
Talvez Eu Seja um Elefante
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Autor(ES)
Cerlalc - Diversos
autores
Helen Docherty
Ruth Rocha
Ziraldo Alves Pinto
Hans Christian
Andersen
Jean-Claude Alphen

Editora e Ficha
de Leitura

Quantid.

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
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1

A Menina Que Não Era Maluquinha e
Outras Histórias
O Menino Maluquinho

1
1

Guia de Orientações Didáticas

Ruth Rocha
Ziraldo Alves Pinto
Ana Cláudia Rocha,
Maria Esther Soub,
Cristiane Tavares,
Érica de Faria,
Fernanda Glaessel
Ramalho, Geruza
Zelnys de Almeida,
Mônica Rubalcaba,
Paula Monteiro
Takada, Sandra
Murakami Medrano

Melhoramentos

70

Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 09 – ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO
Qtde.de
Livros
1

Título
Uma Menina Chamada Julieta

1

O Sapo

1

Novas Aventuras de Pedro Malasartes

1

A Princesa da Torre Longa

1

Os Bichos e Seus Caprichos

1

Eduardo e os Elefantes

1

Pinóquia

1

As Pernas de Pau de Nicolau

1

Autor(ES)
Ziraldo
Hans Christian
Andersen
Hernâni Donato
Tiago de Melo
Andrade
Fabiano Onça e Tati
Paiva
Celso Sisto

Quantid.

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos

1.200

Melhoramentos
Melhoramentos

Jean Claude R. Alphen Melhoramentos
Melhoramentos
Éric Puybaret
Editora
Melhoramentos, com
entrevista de apoio de
André de Oliveira,
Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez,
Ricardo Azevedo,
Jean-Claude Ramos
Alphen, Renata Lopes
Costa Prado, João Luis
Ceccantini

Ler em Casa

Editora e Ficha
de Leitura

Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

ITEM 10 - KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO
Qtde.de
Livros
1
1
1
1
1

Título
Uma Menina Chamada Julieta
O Sapo
Novas Aventuras de Pedro Malasartes
A Princesa da Torre Longa
Os Bichos e Seus Caprichos
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Autor(ES)
Ziraldo
Hans Christian
Andersen
Hernâni Donato
Tiago de Melo
Andrade
Fabiano Onça e Tati
Paiva

Editora e Ficha
de Leitura

Quantid.

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
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Melhoramentos

Eduardo e os Elefantes

Celso Sisto

1

Pinóquia

1

As Pernas de Pau de Nicolau

Jean Claude R. Alphen Melhoramentos
Melhoramentos
Éric Puybaret

1

Guia de Orientações Didáticas

Ana Cláudia Rocha,
Maria Esther Soub,
Cristiane Tavares,
Érica de Faria,
Fernanda Glaessel
Ramalho, Geruza
Zelnys de Almeida,
Mônica Rubalcaba,
Paula Monteiro
Takada, Sandra
Murakami Medrano

70

Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de
leitura

1.
DO OBJETO
Contratação de empresa para fornecimento de kits pedagógicos educacionais denominados
COLEÇÃO PLANETA LEITURA, para atender as demandas da Educação Infantil (EI) e do
Ensino Fundamental (EF), organizados por maletas contendo kits com livros e fichas de
leituras, incluindo como parte integrante dos kits, ações formativas e capacitação pedagógica
via disponibilidade de plataforma na modalidade do tipo EAD (educação à distância) e
presencial ou remota; e ainda a realização de eventos literários do projeto junto à Secretaria
de Educação da Prefeitura Municipal de Americana.
1.1. Do detalhamento do objeto
O fornecimento será realizado de forma concomitante e integrada de todas as atividades,
conforme detalhado neste documento:

Coleção Educacional Planeta Leitura contendo kits com 08 (oito) livros, 08 (oito)
fichas de leitura e 01 (um) livro da família para alunos de Educação Infantil (nível 1 e 2) e
Ensino Fundamental (1ºs, 2ºs e 3ºs anos) da rede municipal de ensino;

Coleção Educacional Planeta Leitura contendo kits com 08 (oito) livros, 08 (oito)
fichas de leitura e 01 (um) livro Guia de Orientações Didáticas para professores, pedagogos e
gestores (atuantes nos níveis 1 e 2 da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental) da rede municipal de ensino;

Ações formativas de capacitação pedagógica da Coleção Educacional Planeta Leitura
através de acesso via plataforma tipo EAD (educação à distância) para professores,
pedagogos e gestores da rede municipal de ensino;

Ações formativas de capacitação pedagógica da Coleção Educacional Planeta Leitura
através de modalidade presencial ou remota, para turmas e/ou grupos de profissionais
multiplicadores do projeto de leitura na rede municipal de ensino;
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Realização de dois eventos literários com participação de, no mínimo, 02 (dois)
autores integrantes da Coleção Planeta Leitura, a serem realizados no município, para
professores, pedagogos e gestores envolvidos no projeto.
2.
DAS JUSTIFICATIVAS PEDAGÓGICAS
2.1. Último resultado do PISA – Ano 2018
O programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA - Programmme for
International Student Assessment) é um estudo comparativo internacional realizado a cada
três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O
Brasil participa desde sua primeira edição, realizada no ano de 2000, e o número de países
participantes tem aumentado a cada ciclo de avaliação.
Os resultados do PISA permitem que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos
seus estudantes em comparação com os de outros países, aprenda com as políticas e práticas
aplicadas em outros lugares, bem como formule suas políticas e programas educacionais,
visando melhorias na qualidade e na equidade dos resultados de aprendizagem.
O PISA avalia três domínios – leitura, matemática e ciências – em todos os ciclos ou edições.
A cada edição, é avaliado um domínio principal, o que significa que os estudantes respondem
a um maior número de itens no teste dessa área do conhecimento e que os questionários se
concentram na coleta de informações relacionadas à aprendizagem desse domínio.
A pesquisa também avalia outros domínios, chamados inovadores, como Letramento
Financeiro e Competência Global.O domínio de Leitura foi o foco do PISA em 2018. A
média de proficiência dos jovens brasileiros em letramento em Leitura no PISA 2018 foi de
413 pontos, 74 pontos abaixo da média dos estudantes dos países da OCDE (487).
Os 10% dos estudantes brasileiros com pior desempenho no quesito letramento em Leitura no
PISA 2018, obtiveram média de proficiência igual a 286, e os 10% de melhor desempenho,
548. Observa-se que o Brasil teve em 2018 o maior desempenho em letramento em Leitura na
série histórica, com 6 pontos de diferença com relação à edição de 2015, embora essa
diferença não seja estatisticamente significativa. Como exemplo, citamos que esse
movimento estatístico também foi constatado em países como Peru e Estados Unidos.
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Desempenhos dos 10 mais / Brasil, PISA 2018

Os dados mostram que nesta avaliação, o desempenho dos brasileiros ficou muito abaixo da média
dos alunos em países da OCDE (413 pontos, comparados à média acima dos 487 pontos).
Comparado a avaliações anteriores, nessa área, a média brasileira se manteve com crescimento
bastante estável desde o ano 2000.
Embora tenha havido uma elevação na pontuação, de 396 pontos em 2000 para 407 pontos em
2015 e de 413 pontos em 2018, esta diferença não representa uma mudança estatisticamente
significativa, quando comparado com outros países avaliados.
2.2. A importância na contínua formação de leitores
Uma escola que facilita o acesso aos livros e possibilita aos seus alunos encontros e descobertas
por meio da leitura está, em primeiro lugar, respeitando um direito básico de todos os cidadãos:
acesso à cultura.
Entendida dessa forma, como um direito e não como um privilégio restrito a determinado grupo
social, a leitura deve se constituir, então, como parte integrante desse corpo educativo que é a
instituição escolar. Para que a palavra “leitura” possa remeter, legitimamente, a subjetividades,
complexidades e certos conceitos mais abstratos, é imprescindível que tome forma concreta na vida
de todos os sujeitos que interagem nesse espaço: equipe gestora, professores, pais e alunos.
Para muitas crianças e jovens, o lugar mais seguro de encontro com a leitura tem sido a escola. A
leitura feita pelo professor, o livro compartilhado com os colegas e a experiência de conhecer a
biblioteca são ocasiões nas quais a leitura ganha corporeidade e se materializa na pequena
comunidade de leitores que se cria no âmbito escolar. Essa possibilidade deve ser, para a escola,
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um compromisso e até uma obrigação, um desafio e uma chance de democratizar as práticas sociais
que muitas vezes são negadas à infância e juventude cotidianamente.
Nesse contexto, uma das tarefas mais importantes da escola é formar leitores competentes.
Podemos considerá-la uma ampla missão, já que um leitor competente é aquele que faz mais do
que decodificar, letra por letra, palavra por palavra, um texto escrito. Um leitor competente,
segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, é aquele que “realiza um trabalho ativo de
construção do significado do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o
assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, do portador,
do sistema de escrita”.
Desta forma, um leitor competente compreende o que lê, e também lê o que não está escrito,
identificando elementos implícitos; estabelece relações entre o texto que lê e outros textos já lidos;
sabe que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto; justifica e valida sua leitura a partir da
localização de elementos discursivos. É capaz de selecionar, entre os textos que circulam
socialmente, os que podem atender a uma necessidade. Consegue utilizar estratégias de leitura
adequadas para abordá-los de maneira a atender essa necessidade.
Também, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), “O Eixo Leitura compreende as
práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os
textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para:
fruição estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e
acadêmicos; (...). Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho,
esquema, gráfico, diagrama) (...).”
Porém, essa intimidade com os livros, no entanto, não brota espontaneamente. É fruto de um
trabalho sistemático e organizado que a escola deve realizar e que tem início na possibilidade de o
aluno ler muito, de todas as maneiras e em todos os momentos possíveis, sozinho ou acompanhado
de seus colegas e professores. Nessas situações, os alunos vão conhecendo autores e gêneros, temas
e personagens; vão refletindo e ampliando a possibilidade de construir sentidos em suas leituras;
vão criando seu percurso leitor; elegendo obras, autores e gêneros preferidos; vão aperfeiçoando,
no intercâmbio com seus pares, seus critérios de escolha, e com eles compartilhando suas histórias
preferidas e o prazer que elas lhes proporcionam.
Quando falamos em experiência leitora dentro da escola, falamos da importância da relação
pessoal que os professores mantêm com a leitura e em especial com a leitura de livros literários. A
criação de espaços formativos na escola para tomada de consciência desses processos pessoais
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vividos pelos professores em seu histórico leitor, no intuito de promover avanços na qualidade da
mediação com os alunos, também é um aspecto a ser abordado.
Uma condição básica para que os encaminhamentos propostos sejam bem-sucedidos e de fato
façam diferença na formação dos alunos é que o professor atue, verdadeiramente, como leitor para
que, consequentemente, ocorra uma genuína experiência leitora com os alunos. Não se trata de
induzir o leitor a uma leitura única, mas de abrir portas para a observação de múltiplos aspectos
literários: a forma com que a linguagem se apresenta, a composição resultante das escolhas
estilísticas feitas, o modo como o que se conta se relaciona com o jeito como se conta, entre outros.
Como leitor real, o professor fará, por exemplo, comentários acerca de suas impressões sobre o que
leu, estabelecendo relações com leituras anteriores; saberá o momento exato de interromper uma
leitura para fazer um questionamento ou um comentário; encaminhará apreciações que de fato
ampliarão os aspectos já observados pelos alunos e respeitará a percepção leitora do grupo,
entendendo que os sentidos da leitura se constroem também em interação com o outro. É certo que
aqueles que vivem essas situações em seu percurso leitor terão mais condições de proporcioná-las
aos alunos.
Um paradoxo frequente vivido pelas instituições escolares é justamente o fato de que não é
possível esperar o professor “se formar” como leitor ou “se tornar leitor” para atuar de modo
potente junto aos alunos. Por isso, é preciso pensar em situações que possam ocorrer
concomitantemente, fortalecendo as relações do professor com os livros e ao mesmo tempo
ampliando sua capacidade de atuação em sala de aula.
É tarefa da escola, portanto, criar esses momentos de contato frequente e sistemático com a
literatura, bem como tornar acessível aos alunos um repertório de obras de qualidade, que atenda a
seus interesses (e aos interesses que a escola deseja criar) e que também contribua para alcançar os
propósitos formativos que persegue: levar ao conhecimento dos alunos a maior diversidade
possível, promover a reflexão e a troca no intuito de formar leitores autônomos, com gostos
próprios, dispostos a explorar novas obras e transformar suas preferências. Portanto, é papel da
escola garantir, a cada um de seus alunos, um contato frequente e de qualidade com uma variedade
de textos e de usuários da escrita.
É justamente nesse contato, que nasce a possibilidade de apreciar o modo específico e potente de
trabalhar a linguagem, que é característica dos textos literários, que o objeto da Coleção Planeta
Leitura possibilita interagir o diálogo com infinitas vozes, conhecendo diferentes épocas e
interpretações do mundo.
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2.3. Justificando a escolha da COLEÇÃO PLANETA LEITURA
Pode-se dizer, com razão, que a divisão entre leitores e não leitores costuma coincidir com outras
divisões, econômicas, sociais, e que o acesso à leitura e à escrita também é uma condição para a
participação cidadã. Além disso, é possível afirmar que ser um leitor proficiente é um requisito
básico para a progressão escolar e para o desempenho em uma infinidade de profissões. Assim,
quando criamos condições para que a escola possa exercer plenamente sua função de possibilitar
que os estudantes se tornem leitores, estamos garantindo a cada aluno um direito humano
fundamental, que é a possibilidade de desenvolver-se plenamente.
E, para dar às novas gerações a possibilidade de desenvolvimento pleno, precisamos ter em mente
que os leitores experientes tiveram a oportunidade de, por meio do contato com uma variedade de
textos e de outros leitores, construírem para si os sentidos que a leitura pode ter na vida de cada
um, as diferentes razões pelas quais as pessoas lêem, comentam sobre livros, textos e autores,
indicam livros, procuram novas leituras, etc. Portanto, é papel da escola garantir a cada um de seus
alunos um contato frequente e de qualidade com uma variedade de textos e de usuários da escrita.
A escolha da COLEÇÃO PLANETA LEITURA tem o objetivo de criar condições que a escola
forme usuários da escrita e que ela ocorra em contextos muito significativos para os alunos, de
maneira que eles possam se apropriar das práticas correlatas na sociedade e, com isso, avançar na
sua formação.
A COLEÇÃO PLANETA LEITURA tem objetivo de criar estas condições na escola para que esse
contato com uma variedade de textos e de usuários da leitura e da escrita ocorra em contextos
muito significativos para os alunos, de maneira que eles possam se apropriar das práticas sociais de
leitura e escrita e, com isso, avançar na sua formação como leitor.
2.4. Coleção Planeta Leitura e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Existem alguns pontos importantes que deixam clara a relação entre o Projeto Educacional
COLEÇÃO PLANETA LEITURA e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Dentre as
aprendizagens previstas para o campo escuta, fala, pensamento e imaginação, encontram-se
aquelas ligadas à escuta, compreensão e reconto de narrativas e outras que dizem respeito a
compreender a função social da escrita e reconhecer a leitura como fonte de prazer e informação.
A COLEÇÃO PLANETA LEITURA oportuniza o contato com livros literários e vai ao encontro
direto dessas aprendizagens, seja porque oferece um rico acervo de narrativas, seja porque favorece
a fruição, contribuindo para o reconhecimento da leitura como fonte de prazer.
Outro ponto de contato diz respeito à competência para a Área de Linguagens, que se refere ao
desenvolvimento do senso estético para fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e
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culturais e para participar de práticas diversificadas de produção de arte e de cultura. A produção
literária integra o patrimônio artístico cultural de uma sociedade, portanto, um projeto que investe
na formação de um leitor literário está contribuindo para desenvolver esse senso estético. Um
terceiro ponto de intersecção está diretamente relacionado à literatura, na medida em que um dos
campos de atuação que a BNCC prevê para todo o Ensino Fundamental é o campo artístico
cultural.
Nesse campo, a observação dos objetos de conhecimento propostos pela BNCC e de suas
respectivas habilidades deixa claro que há uma predominância da esfera literária, especificamente
dos gêneros literários, dentro dos gêneros artísticos culturais elencados. Pretende-se uma
valorização da literatura na escola, visto que, para muitas crianças brasileiras, a escola é o único
local em que terão acesso à literatura.
Portanto, existe uma precedência e uma predominância da literatura em relação a outros gêneros,
não só no que concerne aos gêneros do campo artístico cultural, mas também em relação aos
gêneros de outros campos (da vida cotidiana, das práticas de estudo e pesquisa, de atuação na vida
e jornalístico-midiático).
A COLEÇÃO PLANETA LEITURA trabalha com gêneros literários, favorece o acesso aos livros
literários e se compromete com a formação do leitor literário. É, assim, uma coleção absolutamente
aderente ao que a BNCC propõe em termos de habilidades para o campo artístico-cultural, no qual
se encontram esses gêneros. Por fim, por intermédio de seus planos de aula, esse contribui
diretamente para o desenvolvimento de competências leitoras, previsto em diversos momentos da
BNCC.
2.5. Diferenciais da Coleção Planeta Leitura
Além da COLEÇÃO PLANETA LEITURA estar totalmente aderente às normativas da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), esta também possui alguns diferencias que justificam a sua
escolha como modelo de implementação de apoio extra curricular na formação de leitores nas
escolas desta Secretaria de Educação. São esses:

A COLEÇÃO PLANETA LEITURA é totalmente implementada de forma concomitante,
ou seja, a entrega dos kits e as ações formativas estão totalmente integradas entre si, com objetivo
principal de preparar a escola, coordenadores, professores, alunos e integrar a família no objetivo
comum da formação de leitores;

O acervo de livros da COLEÇÃO PLANETA LEITURA é composto por um conjunto de
obras escolhidas por meio de seleção que privilegia textos desafiadores, com temas diversificados,
escritos por autores e ilustradores renomados, proporcionando aos alunos o acesso a variadas
leituras, para que possam assim se formar como leitores críticos e competentes. Compõe também o
acervo do aluno um livro para a família, que tem por objetivo incentivar a leitura de pais e
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responsáveis no ambiente doméstico, apresentando conteúdos que estimulam e valorizam a leitura.
Cada kit pedagógico também disponibiliza o Guia de Orientações Didáticas para professores,
pedagogos e gestores, correspondente ao ano de escolaridade em que atuam;

O acervo dessa coleção apresenta-se em maletas feitas de polipropileno transparente com
alças em PVC medindo 32x26x07 centímetros, por ano de escolaridade, facilitando a locomoção do
kit pedagógico completo, com o objetivo de possibilitar aos seus usuários facilidade de transportar
a coleção para ter acesso aos livros, às fichas de leitura e a vivência de situações significativas de
leitura, divididas por ano de escolaridade, que atendem a Educação Infantil (EI) e o Ensino
Fundamental (EF).

Para todas as obras pertencentes ao acervo da COLEÇÃO PLANETA LEITURA, são
disponibilizadas fichas de leitura (excluídos o Livro LER EM CASA que é voltado para família, e
o Guia de Orientações Didáticas), uma para o professor e outra para o aluno. Na ficha do professor,
além de apresentar as questões que são destinadas aos alunos, chaves de respostas são sugeridas
para que possam ajudá-lo a apreciar o que o aluno respondeu e redirecionar, se for o caso, suas
respostas. Já a ficha do aluno, está preparada com espaços reservados para que preencham com
suas respostas;

Junto aos kits pedagógicos da COLEÇÃO PLANETA LEITURA, estão incluídas as
formações destinadas a aprofundar a reflexão e aprimorar a prática educativa relacionada à
formação de leitores. As modalidades disponíveis são via formação por plataforma virtual com
cursos acessados através de uma plataforma on-line na modalidade EAD (educação à distância) e
modalidade presencial ou remota, ambas organizadas para os diversos anos de escolaridade, com
conteúdo que permite que as temáticas da leitura literária e a formação leitora alcancem todos os
profissionais da Educação Básica;

Ambas as modalidades formativas oferecem certificação de conclusão com certificado de
extensão universitária aos professores, pedagogos e gestores, exclusivamente para os que forem
formados nesta plataforma EAD (educação à distância) e presencial/remota;

Ambas modalidades formativas possibilitam que todos educadores envolvidos na utilização
dos kits pedagógicos consolidem e aprofundem conhecimentos em relação aos aspectos da
formação de leitores, possibilitando reflexão teórica e apropriação em didáticas de leitura.
3.
GESTOR DO PROJETO
3.1. Das atividades do Gestor do Projeto
A Prefeitura Municipal de Americana, através do Gestor responsável pela fiscalização da entrega e
ações formativas da COLEÇÃO PLANETA LEITURA, irá gerenciar as responsabilidades
previstas em Contrato, conforme explicitadas abaixo:
a)
Fazer a gestão de todos os kits pedagógicos Coleção Planeta Leitura entregues pela empresa
contratada junto à Secretaria Municipal de Educação;
b)
Coordenar junto à empresa contratada da Coleção Planeta Leitura a definição do
cronograma das ações formativas e dos eventos literários;
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c)
Informar a relação contendo os dados de todos os professores, pedagogos e gestores que
irão realizar as ações formativas na plataforma EAD (educação à distância) e a presencial ou
remota;
d)
Disponibilizar link de Internet com velocidade necessária para professores, pedagogos e
gestores participarem das ações formativas na modalidade EAD (educação à distância), quando for
o caso;
e)
Acompanhar as formações dos professores, pedagogos e gestores na plataforma EAD
(educação à distância) e na presencial ou remota da Coleção Planeta Leitura para aprovar e garantir
o recebimento do certificado de conclusão;
f)
Manter a empresa contratada a par de quaisquer dificuldades de cumprimento de
cronogramas aprovados na realização das ações formativas.
4.

DAS RESPONSABILIDADES GERAIS

4.1. Da Prefeitura Municipal de Americana
a)
Coordenar, em até 15 (quinze) dias após assinatura do Contrato, desenvolvimento do
cronograma para participação das ações formativas dos professores, pedagogos e gestores previstas
neste termo de referência;
b)
Definir cronograma para realização e conclusão das ações formativas, em prazo máximo de
até 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato ;
c)
Coordenar, em até 15 (quinze) dias após assinatura do Contrato, desenvolvimento do
cronograma para realização dos eventos literários;
d)
Definir cronograma para realização e conclusão dos eventos literários, em prazo máximo de
até 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato;
e)
Disponibilizar link de Internet com velocidade necessária para professores, pedagogos e
gestores participarem das ações formativas na modalidade EAD (educação à distância), quando
necessário e/ou se realizado nas dependências escolares;
f)
Disponibilizar o ambiente físico compatível para realização das ações formativas da
modalidade presencial, e permitir o acesso dos profissionais da empresa contratada para programar
tal atividade, com até 02 (dois dias úteis) anteriores às formações;
g)
Disponibilizar o ambiente físico compatível para realização dos eventos literários e permitir
o acesso dos profissionais da empresa contratada para programar tal atividade, com até 02 (dois
dias úteis) anteriores aos eventos;
h)
Realizar o pagamento do fornecimento do projeto educacional COLEÇÃO PLANETA
LEITURA, de acordo com o presente documento.
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4.2. Da Empresa Contratada
a)
Ser responsável pela completa entrega da COLEÇÃO PLANETA LEITURA, salvo as
atividades de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Americana e demais atores identificados
que estejam sob responsabilidade da mesma;

b)
Fornecer pleno acesso via login e senha à plataforma EAD (educação à distância) para
ações formativas on-line conforme cronograma previamente aprovado pela Prefeitura Municipal de
Americana;
c)
Estar presente em todas as reuniões agendadas pela Prefeitura Municipal de Americana;
d)
Entregar a COLEÇÃO PLANETA LEITURA de acordo com as especificações e demais
condições estabelecidas neste termo de referência, responsabilizando-se pelo cumprimento de toda
legislação e normativa aplicável à espécie;
e)
Disponibilizar todas as ações formativas previstas neste termo de referência, conforme
padrões de documentação e qualidade exigidos pela Prefeitura Municipal de Americana;
f)
Assinar Termo de Confidencialidade e Sigilo perante a Prefeitura Municipal de Americana,
se for o caso, comprometendo-se a preservar as informações a que tiver acesso a dados de
professores, pedagogos e gestores, em virtude das ações formativas da COLEÇÃO PLANETA
LEITURA;
g)
Encaminhar à Prefeitura Municipal de Americana as Notas Fiscais/Faturas referentes ao
cumprimento do fornecimento da COLEÇÃO PLANETA LEITURA;
h)
Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas de natureza previdenciária, fiscal,
trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem,
pertinentes à entrega do objeto do presente contrato;
i)
Assumir a responsabilidade por todos os encargos e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os
seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de
Americana;
j)
Manter, durante relação contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação exigidas na licitação;
5.
DOS PRAZOS
O prazo máximo para fornecimento total de todos os kits pedagógicos do projeto COLEÇÃO
PLANETA LEITURA é de até 45 (quarenta e cinco) dias, e o prazo máximo da disponibilidade
para início da realização das ações formativas e eventos literários é de até 45 (quarenta e cinco)
dias, todos contados a partir da data da assinatura do Contrato.
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6.

ATIVIDADES

PRAZOS

FONECIMENTO DO KIT PEDAGÓGICO ALUNO
FONECIMENTO DO KIT PEDAGÓGICO PROFESSOR , PEDAGOGO E
GESTOR
DISPONIBILIDADE PARA INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO
LITERÁRIO
DISPONIBILIDADE PARA INÍCIO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
FORMATIVAS
Fases de Atividades e Prazos

45 DIAS
45 DIAS
45 DIAS
45 DIAS

ESPECIFICAÇÕES DA COLEÇÃO PLANETA LEITURA

6.1. Descritivo geral
PLANETA LEITURA é uma COLEÇÃO educacional completa, que contempla o
fornecimento de kits pedagógicos com ações formativas na Educação Infantil (EI) e no
Ensino Fundamental (EF).
A coleção é composta por três frentes: 1) a construção de uma biblioteca pessoal,
denominada Coleção Educacional PLANETA LEITURA, destinada aos alunos, professores,
pedagogos e gestores; 2) o “treinamento em didáticas de leitura na escola”, denominado
AÇÕES FORMATIVAS, destinadas a professores, pedagogos, gestores e profissionais da
educação e realizadas por meio de cursos acessados através de uma plataforma virtual (EAD)
e ainda na modalidade presencial ou remota, apoiadas por um suporte impresso denominado
Guia de Orientações Didáticas para os Professores e Coordenadores; 3) Dois eventos
literários, a serem realizados na cidade sede da Secretaria Municipal de Educação, com
participação de, no mínimo, dois autores literários da Coleção Planeta Leitura.
O acervo de kits pedagógicos de livros da COLEÇÃO PLANETA LEITURA deve ser
composto por um conjunto de obras que privilegiem textos desafiadores, escritos por autores
e ilustradores renomados, proporcionando aos alunos o acesso a variadas leituras, para que
possam assim se formar como leitores críticos e competentes. Deverá compor também o
acervo do aluno, um livro para a família, que tem por objetivo incentivar a leitura de pais e
responsáveis no ambiente doméstico, apresentando conteúdos que estimulam e valorizam a
leitura.
A coleção também deve disponibilizar o mesmo acervo e, ao invés do livro da família, o do
Guia de Orientações Didáticas exclusivamente para os kits pedagógicos dos Professores,
Pedagogos e Gestores, correspondente ao ano de escolaridade em que atuam.
O acervo de todas as coleções (alunos, professores e pedagogos) deve se apresentar em
maletas divididas por ano de escolaridade, que atendem a Educação Infantil (EI) e o Ensino
Fundamental (EF).
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Para todas as obras pertencentes ao acervo da COLEÇÃO PLANETA LEITURA, também
deverão ser disponibilizadas fichas de leitura, uma para o professor e outra para o aluno que
deverá acompanhar cada obra/livro que acompanha o kit pedagógico.
Na ficha do professor, além de apresentar as questões que são destinadas aos alunos, chaves
de respostas deverão ser sugeridas para que possam ajudá-lo a apreciar o que o aluno
respondeu e redirecionar, se for o caso, suas respostas. Já a ficha do aluno, deverá estar
preparada com espaços reservados para que preencham com suas respostas e entendimentos.
A Coleção Educacional PLANETA LEITURA deverá estar organizada em maletas feitas de
polipropileno transparente com alças em PVC medindo 32x26x07 centímetros, por ano de
escolaridade (Educação Infantil e Ensino Fundamental), facilitando a locomoção do kit
pedagógico completo, com o objetivo de possibilitar o acesso aos livros, às fichas de leitura e
a vivência de situações significativas de leitura.
6.2.

QTDE
LIVRO

Item 01 – Educação Infantil 04 Anos

TÍTULO DA OBRA

KIT DO ALUNO – 4 ANOS
AUTOR(ES)

1
1
1
1
1
1
1

Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá
O Lobo Maurinho
Era Uma Vez, Uns Três
Lobo Negro
O Planeta Lilás
O Ratinho Que Morava no Livro

1

Senhor Texugo e Dona Raposa – O
Encontro

Brigitte Luciani

Ler em Casa

Editora Melhoramentos, com entrevista
de apoio de André de Oliveira, Denise
Pellegrini, Luciana Alvarez, Ricardo
Azevedo, Jean-Claude Ramos Alphen,
Renata Lopes Costa Prado, João Luis
Ceccantini

Branca de Neve

1
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Maristela Loureiro e Ana Tatit
Gustavo Luiz e Mig
Telma Guimarães
Antoine Guilloppé
Ziraldo
Monique Félix
Irmãos Grimm, recontado por Tatiana
Belinky

EDITORA e
FICHA DE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos, sem
o acompanhamento
da ficha de leitura
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QTDE
LIVRO

KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – 4 ANOS
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)

1
1
1
1
1
1
1

Brincadeiras Cantadas de Cá e de Lá
O Lobo Maurinho
Era Uma Vez, Uns Três
Lobo Negro
O Planeta Lilás
O Ratinho Que Morava no Livro

1

Senhor Texugo e Dona Raposa – O
Encontro

Brigitte Luciani

Guia de Orientações Didáticas

Ana Cláudia Rocha, Maria Esther
Soub, Cristiane Tavares, Érica de Faria,
Fernanda Glaessel Ramalho, Geruza
Zelnys de Almeida, Mônica Rubalcaba,
Paula Monteiro Takada, Sandra
Murakami Medrano

Branca de Neve

1

6.3
QTDE
LIVRO
1
1
1
1
1

Maristela Loureiro e Ana Tatit
Gustavo Luiz e Mig
Telma Guimarães
Antoine Guilloppé
Ziraldo
Monique Félix
Irmãos Grimm, recontado por Tatiana
Belinky

EDITORA e
FICHA DE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos, sem
o acompanhamento
da ficha de leitura

Item 02 – Educação Infantil 05 Anos

TÍTULO DA OBRA

Conte Aqui Que Eu Canto Lá
Pão, Pão, Pão
A Festa no Céu
A Pequena Sereia
O Soldadinho de Chumbo
Pregão Presencial nº 049/2021
–

KIT DO ALUNO – 5 ANOS
AUTOR(ES)

Rosane Pamplona
Estêvão Marques, Marina Pittier e Fê Sztok
Angela Lago
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen

EDITORA e
FICHA DE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
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1
1
1
1

Vinicius Campos Conta Grimm
O Bichinho da Maçã
Cacoliques

Ler em Casa

QTDE
LIVRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Irmãos Grimm e Vinicius Campos
Ziraldo
Tatiana Belinky
Editora Melhoramentos, com entrevista de
apoio de André de Oliveira, Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez, Ricardo Azevedo, JeanClaude Ramos Alphen, Renata Lopes Costa
Prado, João Luis Ceccantini

KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – 5 ANOS
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)

Conte Aqui Que Eu Canto Lá
Pão, Pão, Pão
A Festa no Céu
A Pequena Sereia
O Soldadinho de Chumbo
Vinicius Campos Conta Grimm
O Bichinho da Maçã
Cacoliques

Guia de Orientações Didáticas
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Rosane Pamplona
Estêvão Marques, Marina Pittier e Fê Sztok
Angela Lago
Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Irmãos Grimm e Vinicius Campos
Ziraldo
Tatiana Belinky
Ana Cláudia Rocha, Maria Esther Soub,
Cristiane Tavares, Érica de Faria, Fernanda
Glaessel Ramalho, Geruza Zelnys de
Almeida, Mônica Rubalcaba, Paula Monteiro
Takada, Sandra Murakami Medrano

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de leitura

EDITORA e
FICHA DE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de leitura

Pág.45 /57

Prefeitura Municipal de Americana
Estado de São Paulo
Secretaria de Administração
Unidade de Suprimentos

6.4

Item 03 – Ensino Fundamental 1º Ano
KIT DO ALUNO – ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO/SÉRIE
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)

QTDE
LIVRO
1
1
1

O Pequeno Planeta Perdido
O Passarinho Rafa

1
1
1
1
1
1

O Cravo Brigou com a Rosa
Contos de Hans Christian Andersen
Lá vem o Ratinho Carteiro!
Fábulas de La Fontaine
O Raiozinho e a Furiosa

A Gata Borralheira

Ler em Casa

QTDE
LIVRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de leitura

KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/GESTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO/SÉRIE
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)
EDITORAe
FICHADE
LEITURA
O Pequeno Planeta Perdido
Ziraldo
Melhoramentos
O Passarinho Rafa
Regina Drummond
Melhoramentos
Charles Perrault, recontado por Tatiana
Melhoramentos
A Gata Borralheira
Belinky
O Cravo Brigou com a Rosa
Ricardo Filho
Melhoramentos
Contos de Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen
Melhoramentos
Lá vem o Ratinho Carteiro!
Marianne Dubuc
Melhoramentos
Fábulas de La Fontaine
Fernanda Lopes de Almeida
Melhoramentos
O Raiozinho e a Furiosa
Mário Matoso
Melhoramentos
Ana Cláudia Rocha, Maria Esther Soub,
Melhoramentos,
Cristiane Tavares, Érica de Faria, Fernanda
sem o
Guia de Orientações Didáticas
Glaessel Ramalho, Geruza Zelnys de
acompanhamento
Almeida, Mônica Rubalcaba, Paula Monteiro
da ficha de leitura
Takada, Sandra Murakami Medrano

6.5
QTDE
LIVRO

Ziraldo
Regina Drummond
Charles Perrault, recontado por Tatiana
Belinky
Ricardo Filho
Hans Christian Andersen
Marianne Dubuc
Fernanda Lopes de Almeida
Mário Matoso
Editora Melhoramentos, com entrevista de
apoio de André de Oliveira, Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez, Ricardo Azevedo, JeanClaude Ramos Alphen, Renata Lopes Costa
Prado, João Luis Ceccantini

EDITORA e
FICHADE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos

Item 04 – Ensino Fundamental 2º Ano
KIT DO ALUNO – ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO/SÉRIE
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)

Poemas com Sol e Sons
O Rouba-Livros
A Menina Que Não Era Maluquinha II e
Outras Histórias
Flicts
O Criador de Porcos
Talvez Eu Seja um Elefante
A Menina Que Não Era Maluquinha e Outras
Histórias
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Cerlalc - Diversos autores
Helen Docherty
Ruth Rocha
Ziraldo Alves Pinto
Hans Christian Andersen
Jean-Claude Alphen
Ruth Rocha

EDITORA e
FICHADE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
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1
1

O Menino Maluquinho

Ler em Casa

QTDE
LIVRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de leitura

KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 2º ANO/SÉRIE
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)
EDITORA e
FICHADE
LEITURA
Poemas com Sol e Sons
Cerlalc - Diversos autores
Melhoramentos
O Rouba-Livros
Helen Docherty
Melhoramentos
A Menina Que Não Era Maluquinha II e
Melhoramentos
Ruth Rocha
Outras Histórias
Flicts
Ziraldo Alves Pinto
Melhoramentos
O Criador de Porcos
Hans Christian Andersen
Melhoramentos
Talvez Eu Seja um Elefante
Jean-Claude Alphen
Melhoramentos
A Menina Que Não Era Maluquinha e Outras
Melhoramentos
Ruth Rocha
Histórias
O Menino Maluquinho
Ziraldo Alves Pinto
Melhoramentos
Ana Cláudia Rocha, Maria Esther Soub,
Melhoramentos,
Cristiane Tavares, Érica de Faria, Fernanda
sem o
Guia de Orientações Didáticas
Glaessel Ramalho, Geruza Zelnys de
acompanhamento
Almeida, Mônica Rubalcaba, Paula Monteiro
da ficha de leitura
Takada, Sandra Murakami Medrano

6.6

Item 05 – Ensino Fundamental 3º Ano
KIT DO ALUNO – ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO/SÉRIE
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)

QTDE
LIVRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ziraldo Alves Pinto
Editora Melhoramentos, com entrevista de
apoio de André de Oliveira, Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez, Ricardo Azevedo, JeanClaude Ramos Alphen, Renata Lopes Prado,
João Ceccantini

Uma Menina Chamada Julieta
O Sapo
Novas Aventuras de Pedro Malasartes
A Princesa da Torre Longa
Os Bichos e Seus Caprichos
Eduardo e os Elefantes
Pinóquia
As Pernas de Pau de Nicolau

Ler em Casa
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Ziraldo
Hans Christian Andersen
Hernâni Donato
Tiago de Melo Andrade
Fabiano Onça e Tati Paiva
Celso Sisto
Jean Claude R. Alphen
Éric Puybaret
Editora Melhoramentos, com entrevista de
apoio de André de Oliveira, Denise Pellegrini,
Luciana Alvarez, Ricardo Azevedo, JeanClaude Ramos Alphen, Renata Lopes Costa
Prado, João Luis Ceccantini

EDITORA e
FICHA DE
LEITURA
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos
Melhoramentos,
sem o
acompanhamento
da ficha de leitura
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QTDE
LIVRO
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KIT DO PROFESSOR / PEDAGOGO/ GESTOR – ENSINO FUNDAMENTAL 3º ANO/SÉRIE
TÍTULO DA OBRA
AUTOR(ES)
EDITORA e
FICHADE
LEITURA
Uma Menina Chamada Julieta
Ziraldo
Melhoramentos
O Sapo
Hans Christian Andersen
Melhoramentos
Novas Aventuras de Pedro Malasartes
Hernâni Donato
Melhoramentos
A Princesa da Torre Longa
Tiago de Melo Andrade
Melhoramentos
Os Bichos e Seus Caprichos
Fabiano Onça e Tati Paiva
Melhoramentos
Eduardo e os Elefantes
Celso Sisto
Melhoramentos
Pinóquia
Jean Claude R. Alphen
Melhoramentos
As Pernas de Pau de Nicolau
Éric Puybaret
Melhoramentos
Ana Cláudia Rocha, Maria Esther Soub,
Melhoramentos,
Cristiane Tavares, Érica de Faria, Fernanda
sem o
Guia de Orientações Didáticas
Glaessel Ramalho, Geruza Zelnys de
acompanhamento
Almeida, Mônica Rubalcaba, Paula Monteiro
da ficha de leitura
Takada, Sandra Murakami Medrano

7. DO DETALHAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS
Detalhamento da descrição das ações formativas e dos eventos literários que fazem parte deste
objeto, incluindo escopo, prazos, e forma de operacionalização pela Empresa Contratada.
Junto aos KITS pedagógicos da COLEÇÃO PLANETA LEITURA devem ser entregues as ações
formativas compostas por cursos destinados a aprofundar a reflexão e aprimorar a prática
educativa relacionada à formação de leitores. As modalidades de ações formativas são: formações
presenciais ou remotas com carga horária de 16 (dezesseis) horas, e as formações on-line (EAD)
com carga horária de 40 (quarenta) horas.
7.1
Ações formativas: temáticas abordadas
7.1.1. Educação Infantil – 04 e 05 Anos: As ações formativas devem favorecer o
desenvolvimento de situações didáticas que possibilitem a constituição de uma comunidade de
leitores na sala de aula, garantindo na rotina diária, bons momentos para conhecer e explorar
livros e suas histórias, além de textos diversos. Considerando a faixa etária das crianças, a
composição deve ter o foco na construção de um repertório de histórias e outros textos, como
contos, fábulas, poesias e parlendas, visando à construção de práticas de leitura possíveis às
crianças;
7.1.2. Ensino Fundamental - Anos Iniciais – 1º ao 3º ano: As ações formativas devem abordar
temas que subsidiem o professor no desenvolvimento dos conteúdos voltados à leitura; os alunos
devem ser convidados a participar de frequentes e variadas situações de leitura, ouvindo as que
serão feitas pelo professor em voz alta, com o livro em mãos, lendo sozinhos ou com a ajuda de
seus familiares. Este é um momento para que o professor destaque diferentes aspectos literários, a
partir de gêneros como: fábulas, prosa, poemas, contos e releituras de clássicos infantis.
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7.2. Ações formativas na modalidade presencial ou remota
As ações formativas dos profissionais que serão treinados como mediadores de leitura serão
especialmente destinadas aos pedagogos e gestores, podendo ser extensivas, quando houver vagas
nas turmas, para professores, estagiários, bibliotecários e outros profissionais da equipe escolar
que possam futuramente estar envolvidos com a mediação da leitura e, por conseguinte, com a
formação de leitores literários. A formação tem como apoio o material impresso denominado
Guia de Orientações Didáticas para os Professores e Coordenadores, disponibilizado junto com
os livros que compõem o acervo do aluno.
7.3. Temas da modalidade presencial
De modo a contribuir para a formação de mediadores de leitura, a formação destinada aos
profissionais envolvidos junto aos kits deve explorar as seguintes temáticas:
7.3.1. O mediador deve ser, antes de mais nada, um leitor: qual o perfil de letramento dos
mediadores de leitura?
7.3.2. O que é literatura? As especificidades e a potência do texto literário;
7.3.3. A formação do leitor literário: construindo repertórios e relações com a literatura;
7.3.4. A constituição de uma comunidade leitora na escola;
7.3.5. As contribuições da leitura literária para a formação do sujeito leitor e produtor de textos:
7.3.5.1. Implicações para a alfabetização;
7.3.5.2. O desenvolvimento das
capacidades leitoras:
codificação,
compreensão
apreciação/réplica;
7.3.5.3. O desenvolvimento das capacidades de produção de texto: tematização, linearização,
manutenção e progressão temáticas, ancoragem enunciativa e normatização;
7.3.6. Estudo dos gêneros: tema, forma composicional e estilo;
7.3.7. As modalidades leitoras: como e por que ler para e com os alunos?
7.3.7.1. A leitura em voz alta pelo mediador;
7.3.7.2. Conversas apreciativas: diálogos e interações sobre os livros;
7.3.7.3. Roda de biblioteca de classe: leituras autônomas e compartilhadas;

e

7.3.7.4. Indicações e resenhas literárias: por que devemos escrever sobre os livros;
7.3.8. As sequências didáticas para a exploração dos livros contemplados nos Planos de
Aula;
7.3.9. Sequências didáticas para exploração de outros livros.
7.4. Metodologias
Um dos requisitos de ser um professor em constante formação é a possibilidade de exercitar a
homologia de processos, isto é, de empregar com seus alunos as vivências que experienciam em
seus próprios processos de aprendizagem e em ações de formação continuada que podem ser
utilizadas, com as necessárias e devidas adaptações, em suas salas de aulas.
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Diferentemente das metodologias tradicionais, em que o professor é o centro do processo de
aprendizagem, concebido como detentor do saber e transmissor privilegiado das informações, nas
metodologias ativas, quem assume o protagonismo nesse processo são os aprendizes.
São eles que deverão, a partir dos saberes obtidos autonomamente fora da sala de aula, observar,
analisar, comparar, refletir, sintetizar e concluir sobre dados da realidade.
Nas ações formativas da modalidade presencial o professor é quem assume o papel de mediador
do processo de aprendizagem. Parceiro mais experiente, é ele quem acompanhará as atividades
das aprendizagens, proporá desafios, sugerirá caminhos, fará questionamentos e, também, sempre
que necessário, indicará a correção ou não das soluções encontradas.
A colaboração é uma diretriz importante das metodologias ativas e, por isso, são comuns as
atividades em pequenos ou grandes grupos. Num agrupamento, os sujeitos podem assumir
diferentes papéis, dependendo do tema da atividade e dos resultados pretendidos. Trata-se, assim,
de uma forma de trabalho que permite que as competências mais desenvolvidas de uns se unam
às competências mais desenvolvidas de outros, em direção a um mesmo objetivo.
7.5. Estratégias
Algumas das estratégias mais empregadas nas metodologias são: a aprendizagem baseada em
problemas, a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida e a rotação por estações.
Essas metodologias deverão ser usadas durante a formação presencial do Planeta Leitura e,
consequentemente, exploradas, posteriormente, pelos professores em suas salas de aula com seus
alunos.
7.5.1. A aprendizagem baseada em problemas: aposta na resolução colaborativa de um desafio
– real ou didatizado. Os aprendizes terão que pesquisar, refletir e propor soluções, tendo no
professor/ formador um parceiro que vai auxiliá-lo nos caminhos mais adequados: fontes
fidedignas de pesquisa, questões que orientem a reflexão, etc. A elaboração de um plano de aula
para a exploração de um livro da maleta pode ser um desafio a ser enfrentado pelos grupos de
cursistas, num dos encontros da formação;
7.5.2. Na aprendizagem baseada em projetos: também se aposta na resolução colaborativa de
um desafio, mas, aqui, deve-se avançar na proposição de uma resolução do problema. O projeto
deverá expressar o que será proposto, como será realizado, o público-alvo e o objetivo pretendido.
Ideal para que problemas efetivamente identificados na escola em que se atua possam ser
focalizados e, coletivamente, planejem-se soluções para ele. Vários são os problemas que
impactam a constituição de uma comunidade leitora na escola e as ações para a formação do leitor
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literário: falta de acervo ou problemas em sua qualidade; alunos com baixo grau de letramento
e/ou lacunas na alfabetização; grade horária rígida, dentre outros. Na formação (sobretudo, a
avançada), os cursistas podem eleger um problema real das escolas em que atuam e elaborarem
um projeto para contorná-lo;
7.5.3. A rotação por estações: é bastante indicada para aquelas situações em que há diferentes
aspectos de um tema a serem explorados ou mesmo diferentes temas relacionados. Os aprendizes
devem passar pelas estações e, em cada uma delas, encontrará um pequeno desafio a ser
resolvido. Por exemplo, as diferentes formas de relação que o texto verbal pode estabelecer com
as ilustrações nos livros ilustrados podem ser exploradas numa rotação por estações: em cada
estação, dispõem-se livros que apresentam um tipo de relação predominante (concomitância,
complementaridade, disjunção, livros-imagem) e, ao explorar os exemplares de uma estação, os
aprendizes podem ser desafiados a identificar a relação entre texto verbal e imagem
predominante, o que justifica essa análise e a modalidade leitora mais indicada para sua
abordagem com os alunos;
7.5.4. A sala de aula invertida: está, de alguma forma, subjacente às estratégias anteriores,
constituindo-se num dos pilares das metodologias ativas. Supõe que os aprendizes pesquisem e
registrem informações de forma autônoma e antes da aula, na qual elas serão empregadas para a
resolução de um desafio ou mesmo como substrato necessário a uma atividade de análise e
reflexão. Exceção feita ao 1º encontro, em que formador e cursistas se conhecerão e estabelecerão
um contrato didático, o princípio da aula invertida será empregado na formação presencial do
Planeta Leitura.
7.6. Cronograma
O cronograma para a formação presencial ou remota deverá prever mínimo de 16 horas de
treinamento presencial, podendo ser ou de 04 encontros presenciais de 04 horas cada encontro, ou
de 02 encontros presenciais de 08 horas cada encontro, conforme interesse desta Secretaria de
Educação, que deverão ser assim organizados:
7.6.1.
–
–
–
–

1º Encontro:
Pressupostos do projeto educacional Planeta Leitura;
Perfil de letramento do mediador de leitura (instrumento diagnóstico);
A formação do leitor literário;
A constituição de uma comunidade leitora na escola;

7.6.2. 2º Encontro:
–
–

A leitura em voz alta pelo mediador;
Conversas apreciativas: diálogos e interações sobre os livros;
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–
Orientações para a preparação e a execução de uma prática leitora envolvendo uma dessas
modalidades;
7.6.3. 3º Encontro:
–
Roda de biblioteca de classe com leituras autônomas e compartilhadas;
–
Indicações e resenhas literárias: por que devemos escrever sobre os livros;
–
Socialização das práticas leitoras realizadas;
–
Orientações para a preparação e a execução de uma prática leitora envolvendo uma dessas
modalidades;
7.6.4. 4º Encontro:
–
Socialização das práticas leitoras realizadas;
–
Síntese sobre as discussões e projeções sobre o trabalho a ser realizado com as
maletas;
–
Instrumento de avaliação da formação.
7.7. Ações formativas na modalidade EAD (Educação à Distância)
A Contratada deverá disponibilizar acesso aos professores, pedagogos e demais profissionais que
irão atuar na formação de leitores em sala de aula, a uma plataforma on-line para realização de
ações formativas do tipo EAD (educação à distância), com acesso via login e senha.
A formação na modalidade tipo EAD deverá ter cronograma de 40 horas totais, e seguir a
disponibilidade dos seguintes módulos de treinamento que deverão estar disponíveis:

MÓDULO 1
A formação do
leitor literário

Seção

Descrição

Experiências com a
literatura

MÓDULO 2
Modalidades de
leitura literária I

Modalidades de leitura
literária

Apresentação das
modalidades leitoras
Textos e podcasts em que
estruturantes do projeto:
grandes escritores da
leitura em voz alta,
literatura nacional falam
conversas apreciativas,
de sua relação com os
roda de biblioteca e
livros e a literatura
escrita de indicações e
resenhas literárias
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MÓDULO 3
Modalidades de
leitura literária II

Roda de biblioteca de
classe

MÓDULO 4
Práticas didáticas
Ensino
Fundamental

Educação
Infantil

Analisando e
expandindo um Plano
de Aula

Diálogos com a
BNCC

Análise dos
Explicitação das
procedimentos e das
habilidades e
aprendizagens envolvidos
competências de
em uma roda de
Análise de um Plano de Língua Portuguesa
biblioteca, em que jovens
Aula do segmento e
contempladas nas
do Ensino Médio
explicitação
sequências didáticas
discutem o livro O corvo,
exploradas por um dos
famoso poema de Edgar
Planos de Aula do
Allan Poe.
segmento.
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ODAs3 e Recursos

Seção

Descrição

ODAs e Recursos

Podcasts

Entre livros e leitores

Descrição

ODAs e Recursos

Seção

Leitura em voz alta pelo
professor

Podcast

Escrita de indicações e
resenhas literárias

Slide show

Modalidades leitoras (duas seções)

A produção de indicações
Leitura em voz alta pelo
e resenhas literárias supõe
professor: antes, durante e
compreensão crítica do
depois da leitura. Como
A história da evolução
livro lido e domínio da
fazer uma leitura oral
Em cada seção, uma modalidade leitora
dos livros e os impactos
estrutura destes gêneros
adequada. A importância
(leitura oral pelo professor, conversas
das mudanças de suporte
de apoio à compreensão,
da fruição e a experiência
apreciativas, rodas de biblioteca, escrita de
nas experiências de
que circulam impressos e
estética devem ser
indicações e resenhas literárias) será
leitura.
também nas mídias
prioritárias.
explorada, por meio de objetos digitais
audiovisuais e digitais.
diversos.

Infográfico interativo:
Videoaula: composta por
Videoaula: composta por
inclui podcasts com
narração, vídeos de
Infográficos, podcasts com especialistas e
narração, vídeos e
leituras e uma animação.
booktubers e podcasts.
podcasts
vídeos com cenas de sala de aula.

MÓDULO 1
A formação do
leitor literário

Seção

Home page

MÓDULO 2
Modalidades de
leitura literária I

A escola e a formação do
Conversas apreciativas
leitor
literário

MÓDULO 3
Modalidades de
leitura literária II

Avaliação do percurso

Momento de refletir sobre
As conversas que ocorrem
o percurso trilhado, por
depois da leitura
meio de perguntas que
colaboram para a
incidem sobre os
Especialista fala sobre a construção de sentidos e
conceitos e
constituição de uma
para o desenvolvimento
procedimentos sobre
comunidade leitora na da escuta ativa e crítica.
livros, leitores e leitura
escola.
Para isso, o mediador
discutidos.
deve propor diferentes
Há uma subseção
tipos de questões.
avaliativa para cada
módulo.
Questionário: são
Questionário: diferentes
apresentados excertos de
tipos de perguntas
Vídeo: entrevista com a
livros aos quais se
(pergunta e alternativas;
especialista.
seguem perguntas que
verdadeiro ou falso;
devem ser
relacionar colunas)
analisadas.
Eu, livro
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MÓDULO 4
Práticas didáticas
Educação
Infantil

Ensino
Fundamental
Fórum

A partir de excertos de livros literários, de
artigos científicos, da Base Nacional Comum
Curricular ou de podcasts, são propostas
questões que problematizam as práticas
didáticas para a formação do leitor literário,
sempre remetendo o cursista aos conceitos e
procedimentos explorados nas seções
anteriores.
(na versão com tutoria, é um momento de
mediação e de avaliação)

Fórum

Agora é a sua vez – Plano de Aula
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Descrição

ODAs e Recursos

Seção

Descrição

ODAs4 e Recursos

Apoiando-se nas
discussões realizadas,
esta seção propõe que o
cursista suponha que os
livros estão em perigo
(baseando-se em
Fahrenheit 451, de
François Truffaut) e
escolha apenas um para
salvar, justificando sua
opção.
(na versão com tutoria,
é um momento de
mediação e de avaliação)

Fórum: recurso didático
que permite
o debate de pontos de
vista e ideias.
Para saber mais

Momento de reflexão e de avaliação, em que o
cursista elaborará um Plano de Aula para um
dos livros da maleta pré- estabelecido. Para
isso, escolherá a modalidade leitora e indicará
os objetivos, os aspectos do livro que serão
explorados, as estratégias didáticas
empregadas e o desenvolvimento da atividade
passo a passo.

Formulário, cujos campos contemplam os
itens que devem constar em um Plano de
Aula.
Para saber mais

Para saber mais

Para saber mais

Para saber mais

Referências utilizadas no Referências utilizadas no Referências utilizadas no Referências utilizadas Referências utilizadas
módulo e indicações de módulo e indicações de módulo e indicações de no módulo e indicações
no módulo e
artigos, sites, livros e
artigos, sites, livros e
artigos, sites, livros e de artigos, sites, livros e indicações de artigos,
outros materiais que
outros materiais que
outros materiais que
outros materiais que sites, livros e outros
complementam a
complementam a
complementam a
materiais que
complementam a
formação.
formação.
formação.
formação.
complementam a
formação.
Sempre que há, os links
para acesso são
disponibilizados.

Sempre que há, os links
para acesso são
disponibilizados.

Sempre que há, os links Sempre que há, os links Sempre que há, os
para acesso são
para acesso são
links para acesso
disponibilizados.
disponibilizados.
são
disponibilizados.

7.8.
Quantitativos previstos de alunos nas ações formativas por modalidade
7.8.1. Modalidade presencial – total de 16 horas
Tipo da
Turma
01
02

Descrição da Formação aos Pedagogos, Gestores
e Multiplicadores
(alunos participantes das ações formativas)
Formação presencial da Educação Infantil
(4 e 5 Anos)
Formação presencial do Ensino Fundamental I
(1º ao 3º Anos)

Total Alunos
por Turma

Quantidade
de Turmas

Total Alunos
Participantes

45

01

45

45

01

45

Total Alunos
por Turma

Quantidade
de Turmas

Total Alunos
Participantes

Única

Única

850

7.8.2. Modalidade EAD (educação à distância) – total 40 horas
Tipo da
Turma

EAD

Descrição da Formação aos Professores,
Pedagogos, Gestores e/ou Profissionais da
Educação
(alunos participantes das ações formativas)
Formação de todos os professores, pedagogos,
gestores e profissionais que irão atuar nas didáticas
da Coleção Planeta Leitura

7.8.2.1. As formações presenciais, somente serão realizadas pela Empresa Contratada, quando
houver turmas com no mínimo 30 (trinta) alunos, e no máximo, 50 (cinquenta) alunos.
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7.8.2.2 O prazo máximo previsto para realização das ações formativas é de 12 (doze) meses,
contados da assinatura do contrato, sendo que o cronograma será realizado de acordo com que o
for aprovado pela Prefeitura Municipal de Americana. Após aprovação do cronograma, as ações
formativas deverão ser realizadas em prazo máximo de 04 (quatro) meses pela Empresa
Contratada, considerando neste período as 40 (quarenta) horas na plataforma EAD e 16
(dezesseis) horas na modalidade presencial ou remota.
7.9. Eventos literários
Realizar dois eventos de caráter literário na sede do município, podendo ser realizados na sua
principal escola ou em local designado pela Secretaria de Educação, a fim de divulgar, promover
e desenvolver as ações de incentivo à leitura que contribuam para a qualidade em educação e para
a humanização e transformação da sociedade, por meio de políticas públicas destinadas ao Livro e
à Leitura através desta coleção educacional.
7.9.1. Objetivos específicos:
–
Informar sobre a socialização das práticas leitoras que serão realizadas;
–
Valorizar e ressignificar as práticas leitoras que serão desenvolvidas nas unidades
escolares da rede municipal de ensino;
–
Contribuir e estimular no evento o prazer pela leitura, a partir da proposição de atividades
que serão adotadas pela Coleção Planeta Leitura;
–
Promover processos de articulação da leitura literária que envolvam autor, obra e leitores
(alunos e comunidade);
–
Divulgar, abordar e informar sobre os diferentes gêneros textuais, diversidade das obras e
das práticas de leitura propostas pela Coleção Planeta Leitura;
–
Utilizar as estratégias lúdicas de leitura com foco no desenvolvimento de habilidades da
cultura de letramento e das ações artístico-culturais;
–
Promover atividades lúdicas de leitura como fonte de prazer e aquisição de
conhecimentos;
–
Contribuir para o processo de construção da identidade dos profissionais da educação e
com a formação de valores próprios;
–
Vivenciar junto com professores, pedagogos, gestores e profissionais da educação as
práticas individuais e coletivas, de leitura e de produção escrita criativa.
Os eventos literários deverão estar voltados para gestores, pedagogos e professores, que
participarão de uma programação composta por abertura oficial, palestras, bate-papo com
autor(es) e exposição das obras do projeto, de modo a disseminar o acesso à leitura, ao
conhecimento e à cultura local e nacional.
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A Empresa Contratada deverá, obrigatoriamente, trazer para os eventos literários no mínimo 02
(dois) autores renomados que tenham obras incluídas na COLEÇÃO PLANETA LEITURA; os
referidos eventos deverão ser realizados em dois dias, conforme cronograma a ser aprovado
previamente pelo Gestor do Contrato.
O prazo para realização e conclusão deste evento literário deverá ser, no máximo, de até 12 (doze)
meses contados da assinatura do Contrato, com cronograma definido e aprovado pela PMA.

8. DA AUTORIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO
8.1. Forma de pagamento
O pagamento total da COLEÇÃO PLANETA LEITURA será realizado de forma única, ou seja,
100% após a entrega e conferência das Maletas Kits Didáticos Pedagógicos no almoxarifado da
Secretaria de Educação.
8.2. Prazo de pagamento
O prazo de pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias corridos, contados da data de recebimento
das Maletas Kits Didáticos Pedagógicos, no almoxarifado da Secretaria de Educação, mediante a
apresentação da Nota Fiscal (DANFE) e demais regularidades fiscais, devendo as Notas Fiscais
estar sempre atestadas pelos responsáveis solicitantes.
8.3
Local de Entrega
Secretaria de Educação – Rua dos Professores, nº 40 – Centro – Americana – S.P. CEP: 13.465060.
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NO QUADRO DA EMPRESA, DE
SERVIDORES COM VÍNCULOS NO PODER PÚBLICO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021
(Nome da Empresa), CNPJ/MF nº (000), sediada (Endereço Completo), DECLARA, sob as penas
da lei, que até a presente data, para os fins a quem possa interessar, que não possui em seu quadro
de sócios e/ou dirigentes: membro, servidor ou dirigente, do órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação, nos termos previstos no artigo 9º da Lei 8.666/93.

(Local e Data)

______________________________________________
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ e entregue à Pregoeira, FORA DOS ENVELOPES no momento da
abertura da sessão do Pregão.
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