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EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Secretaria Municipal da Educação e Cultura07

Tipo

Entrega
Local

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

Aquisição de SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, composta de livros 
de apoio pedagógico, de língua portuguesa e matemática, simulados, assessoria e aplicativos 
educativos, destinado ao ensino fundamental anos iniciais – 3º, 4° e 5° anos, de acordo com as 
diretrizes do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), e Termo de Compromisso com o FNDE sob 
o nº 202240480-8

Justificativa:

3.1. A educação no Brasil é conduzida a partir de um regime de colaboração entre os entes da 
Federação, ou seja, União, estados e municípios compartilham competências para a execução das ações 
que garantem à população o acesso à educação. Essa característica é uma grande potencialidade, no 
entanto, também apresenta desafios na implementação e execução das políticas públicas de educação 
básica. Assim, as políticas educacionais devem ter seu planejamento orientado pela mobilização 
social e participação democrática, permitindo que os gestores atuem para o aproveitamento de 
programas indutores da qualidade da educação, e é nessa direção que o Plano de Ações Articuladas - 
PAR - se consolida como um importante instrumento de planejamento estratégico no fortalecimento de 
políticas públicas de médio e longo prazo.  

3.2. Partindo do pressuposto de que a escola propicie aos estudantes a aquisição de habilidades e 
competências fundamentais para a plena participação na sociedade contemporânea, tanto no mundo do 
trabalho como nas relações sociais e políticas e na cultura. Dentre as habilidades necessárias para 
as situações da vida cotidiana, destacam-se aquelas necessárias para se atingir a proficiência na 
Língua Portuguesa e na Matemática, consideradas na associação entre conteúdos curriculares e 
operações mentais. Trata-se de um objetivo da formação básica do cidadão, destacado no artigo 32º, 
da Lei n.º 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), segundo o qual a 
escola se compromete a atingir com o grupo de alunos “o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo”. A avaliação do 
rendimento escolar também está prevista na LDB, artigo 9º, Inciso VI, que dita ser de incumbência da 
União “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e 
superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a 
melhoria da qualidade do ensino”.

3.3. Através do Termo de Compromisso nº 202240480-8, resultado das ações PAR, o FNDE propõe aquisição 
de materiais de apoio pedagógico envolvendo o estudo de conteúdos e habilidades,  possibilitando o 
desenvolvimento da proficiência leitora e do pensamento matemático, tendo alguns aspectos relevantes 
como: estar em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que é um documento de caráter 
normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, e apresentar um 
trabalho alicerçado em prol do desenvolvimento de habilidades de modo a preparar os alunos para as 
avaliações do SAEB, fundamentado legalmente através da Portaria nº 447, de 24 de maio de 2017, com 
intuito de avaliar a qualidade da educação oferecida, compondo o Índice de Educação Básica (IDEB).

3.4. A Secretaria Municipal da Educação, como parte integrante de sua política de melhoria da 
qualidade do ensino e consequente elevação dos índices municipais nas avaliações externas de 
aprendizagem, entende imperioso e oportuno o investimento na compra de livros de apoio pedagógico em 
Língua Portuguesa e Matemática. Esta ação é parte de um conjunto de ações que tem por finalidade 
qualificar a prática docente e discente

3.5. A futura aquisição deste material será utilizada paralelamente e complementarmente aos livros 
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ofertados pelo PNLD – Programa Nacional do Livro Didático. O PNLD é um programa do governo federal 
brasileiro que tem por objetivo oferecer a estudantes e professores de educação básica, de forma 
universal e gratuita, livros didáticos, livros literários e dicionários de língua portuguesa de 
qualidade para apoio ao processo de ensino e aprendizagem desenvolvido em sala de aula, respeitando 
a imensa pluralidade do ensino público brasileiro.

3.6. A equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação analisou diversas propostas de materiais 
que atendem o descritivo da iniciativa federal e também a necessidade deste setor educacional, 
concluindo que através de um conjunto de ações que envolvem além dos livros didáticos para 
estudantes e professores, também assessoria pedagógica para docentes e equipe pedagógica, 
gerenciamento de aferição de resultados que identifica aspectos a serem aprimorados através de 
testes simulados, bem como acompanhamento dos resultados alcançados e desenvolvimento de planos de 
ação para contribuir com a qualidade do ensino.

3.7. As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência, justificam-se pelo período 
pandêmico no qual, a Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação acompanhou o
desenvolvimento do ensino aprendizagem dos alunos da rede, sendo esta constituída por 21 escolas do 
3° ao 5°ano com aproximadamente 4 000 alunos. Durante um ano e meio aproximadamente foram 
desenvolvidas somente atividades remotas, onde os alunos desenvolveram em casa com seus familiares
seguindo o currículo e auxiliados pelos seus professores através de ferramentas digitais. Porém, uma 
grande porcentagem desses alunos não teve acesso as explicações e auxílio virtual de seus 
professores para acompanhá-los, por não possuírem equipamentos nem internet que possibilitassem esse 
processo.

3.8. Com o retorno do ensino híbrido e das aulas presenciais, através de avaliações diagnósticas e
acompanhamento individualizado pelos professores, constatou-se uma grande defasagem no aprendizado 
destes alunos, diagnosticando maior diferenciação de absorção de conhecimento entre os alunos, ou 
seja, turmas com diferentes níveis de aprendizagem, principalmente nas habilidades de alfabetização 
e resoluções de problemas.

3.9. O material proposto deve dispor de exercícios de capacidades e fixação, possibilitando novas
abordagens e diferentes estratégias para os diferentes níveis de conhecimento. Deve também otimizar 
e complementar com mais eficiência a gestão do tempo do trabalho em sala possibilitando assim 
realizar um atendimento mais individualizado com os alunos que apresentam mais dificuldades.

3.10. Para fins de composição do preço de referência buscou-se referenciais junto a fornecedores e em 
outros certames de similar objeto, considerando tratar-se de objeto específico e de complexa cotação 
de
preços e especificações. A metodologia adotada para composição do preço foi a do menor preço 
encontrado, porém considerando que o Termo de Compromisso já determina o valor do produto, a 
pesquisa de preços foi realizada para constatação do preço médio e a compatibilidade do objeto.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

085834 SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, C UN 1.853,00 224,00 415.072,00

OM MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, AVALIAÇÕES 
DIAGNOSTICAS, FORMATIVAS, PLATAFORMA DE CORREÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
- EF - 3º ANO (SERVIÇO/POR MATRÍCULA). CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM 
ANEXO.

085835 SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, C UN 1.037,00 224,00 232.288,00

OM MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, AVALIAÇÕES 
DIAGNOSTICAS, FORMATIVAS, PLATAFORMA DE CORREÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
- EF - 4º ANO (SERVIÇO/POR MATRÍCULA). CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM 
ANEXO.

085836 SOLUÇÃO INTEGRADA DE APOIO À APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, C UN 1.860,00 224,00 416.640,00

OM MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, AVALIAÇÕES 
DIAGNOSTICAS, FORMATIVAS, PLATAFORMA DE CORREÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 
- EF - 5º ANO (SERVIÇO/POR MATRÍCULA). CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA EM 
ANEXO.

TOTAL 1.064.000,00

TOTAL GERAL 1.064.000,00
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