MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA
SECRETARIA DE GESTÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Processo n° 19.288/2019
Pregão Eletrônico nº. 52/2019

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Os itens do referido certame foram adjudicados pelo Pregoeiro Sr. Edson Carlos Pereira a
empresa participante com valores unitários abaixo discriminados.
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Primero ano – composto por maletas
individuais com 8 (oito) livros cada destinada à
cada aluno. As maletas individuais devem
medir aproximadamente 34mm largura x 26
mm altura, nas quais deverá constar a
logomarca da Prefeitura. A maleta para essa
faixa etária deverá ser composta por obras
literárias de autores reconhecidos da literatura
Globo
01
Unid.
545 brasileira, que tenham por objetivo ampliar as
R$ 368,22
Livros
práticas de linguagem e as experiências
estéticas adquiridas anteriores na Educação
Infantil, explorando – à luz da BNCC – o
arranjo rítmico, a composição das narrativas e o
projeto gráfico. Os livros devem contemplar os
gêneros textuais: fábula, cordel, quadrinha,
poema, manual poético e história em
quadrinhos.
Primero ano – composto por maletas
individuais com 9 (nove) livros cada destinada
aos professores e coordenadores, sendo 8 (oito)
livros idênticos aos da maleta de alunos e 1
(um) livro de apoio pedagógico. As maletas
individuais devem medir aproximadamente
34mm largura x 26 mm altura, nas quais deverá
Globo
02
Unid.
35
R$ 450,00
constar a logomarca da Prefeitura. A maleta
Livros
para essa faixa etária deverá ser composta por
obras literárias de autores reconhecidos da
literatura brasileira, que tenham por objetivo
ampliar as práticas de linguagem e as
experiências estéticas adquiridas anteriores na
Educação Infantil, explorando – à luz da BNCC
– o arranjo rítmico, a composição das narrativas
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Unid.

558

e o projeto gráfico. Os livros devem contemplar
os gêneros textuais: fábula, cordel, quadrinha,
poema, manual poético e história em
quadrinhos. Conjuntamente com as maletas
deverá ser fornecida a Formação Docente, que
deverá ser pré-agendada com a Secretaria de
Educação, que designará um coordenador para
acompanhar a implantação e todas as fases do
Projeto. Deverá participar também das reuniões
pessoa designada pela empresa contratada que
será responsável pela implantação e
acompanhamento do Projeto no município. As
datas serão definidas de acordo com a
disponibilidade e conveniência da Secretaria de
Educação. A formação de profissionais da
educação do Município (professores) contará,
no mínimo, com 4 horas de formação, e terá
como objetivo formar a equipe docente como
contadores de histórias, além de engajar os
profissionais da sala de leitura ou bibliotecas, a
fim de que os alunos despertem o gosto pela
leitura. Serão solicita-se que os temas das
oficinas sejam: a) Educação Literária: a
importância da leitura como instrumento de
educação, o desenvolvimento do hábito de ler e
a relevância das experiências literárias na vida
do estudante; b) Processos de leitura: a
disponibilização de uma diversidade de gêneros
literários possibilita a formação do leitor
literário, que deve ultrapassar todas as formas e
espaços para leitura; c) Recursos pedagógicos:
apresentação de sugestões de propostas que
ampliam o trabalho com a literatura nas
diferentes áreas do saber; d) Rotas de leitura:
coordenadas de como explorar o material em
cada fase do ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino fundamental II e
Educação de Jovens e Adultos.
Segundo ano – composto por maletas
individuais com 8 (oito) livros cada destinada à
cada aluno. As maletas individuais devem
medir aproximadamente 34mm largura x 26
mm altura, nas quais deverá constar a
logomarca da Prefeitura. A maleta para essa
faixa etária deverá ser composta por obras
literárias de autores reconhecidos da literatura
brasileira. A escolha das obras literárias tem
-2-
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Livros

R$ 357,00
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34

por objetivo agudizar o interesse do leitor pela
literatura, reconhecendo os textos – sejam eles
ligados à fantasia ou com acento para o
realismo – como patrimônio artístico da
humanidade, como orienta a BNCC. Os livros
contemplam os gêneros textuais: conto
maravilhoso, cordel, história em quadrinhos e
demais narrativas com temáticas diversas.
Segundo ano – composto por maletas
individuais com 9 (nove) livros destinados aos
professores e coordenadores, sendo 8 (oito)
livros idênticos aos da maleta de alunos e 1
(um) livro de apoio pedagógico. As maletas
individuais devem medir aproximadamente
34mm largura x 26 mm altura, nas quais deverá
constar a logomarca da Prefeitura. A maleta
para essa faixa etária deverá ser composta por
obras literárias de autores reconhecidos da
literatura brasileira. A escolha das obras
literárias tem por objetivo agudizar o interesse
do leitor pela literatura, reconhecendo os textos
– sejam eles ligados à fantasia ou com acento
para o realismo – como patrimônio artístico da
humanidade, como orienta a BNCC. Os livros
contemplam os gêneros textuais: conto
maravilhoso, cordel, história em quadrinhos e
demais narrativas com temáticas diversas. Deve
conter nas maletas de professores e
coordenadores material de apoio (teóricopedagógico) como auxiliar na formação do
leitor literário. Conjuntamente com as maletas
deverá ser fornecida a Formação Docente, que
deverá ser pré-agendada com a Secretaria de
Educação, que designará um coordenador para
acompanhar a implantação e todas as fases do
Projeto. Deverá participar também das reuniões
pessoa designada pela empresa contratada que
será responsável pela implantação e
acompanhamento do Projeto no município. As
datas serão definidas de acordo com a
disponibilidade e conveniência da Secretaria de
Educação. A formação de profissionais da
educação do Município (professores) contará,
no mínimo, com 4 horas de formação, e terá
como objetivo formar a equipe docente como
contadores de histórias, além de engajar os
profissionais da sala de leitura ou bibliotecas, a
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Globo
Livros

R$ 447,00
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Unid.

565

06

Unid.

34

fim de que os alunos despertem o gosto pela
leitura. Serão solicita-se que os temas das
oficinas sejam: a) Educação Literária: a
importância da leitura como instrumento de
educação, o desenvolvimento do hábito de ler e
a relevância das experiências literárias na vida
do estudante; b) Processos de leitura: a
disponibilização de uma diversidade de gêneros
literários possibilita a formação do leitor
literário, que deve ultrapassar todas as formas e
espaços para leitura; c) Recursos pedagógicos:
apresentação de sugestões de propostas que
ampliam o trabalho com a literatura nas
diferentes áreas do saber; d) Rotas de leitura:
coordenadas de como explorar o material em
cada fase do ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino fundamental II e
Educação de Jovens e Adultos
Terceiro ano – composto por maletas
individuais com 8 (oito) livros cada destinada à
cada aluno. As maletas individuais devem
medir aproximadamente 34mm largura x 26
mm altura, nas quais deverá constar a
logomarca da Prefeitura. A maleta para essa
faixa etária deverá ser composta por obras
literárias de autores reconhecidos da literatura
brasileira. A maleta para essa faixa etária
deverá ser composta por obras literárias tenham
como objetivo favorecer a leitura autônoma,
potencializando o desenvolvimento da fluência
leitora, como espera a BNCC. Os livros devem
contemplar os gêneros textuais: história em
quadrinhos, fábula, cordel e narrativa de
aventura e mistério (valorização de textos
usados em diferentes campos de circulação,
como, por exemplo, a carta).
Terceiro ano – composto por maletas
individuais com 9 (nove) livros destinados aos
professores e coordenadores, sendo 8 (oito)
livros idênticos aos da maleta de alunos e 1
(um) livro de apoio pedagógico. As maletas
individuais devem medir aproximadamente
34mm largura x 26 mm altura, nas quais deverá
constar a logomarca da Prefeitura. A maleta
para essa faixa etária deverá ser composta por
obras literárias de autores reconhecidos da
literatura brasileira. A maleta para essa faixa
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Livros

R$ 364,14

Globo
Livros

R$ 454,14
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etária deverá ser composta por obras literárias
tenham como objetivo favorecer a leitura
autônoma, potencializando o desenvolvimento
da fluência leitora, como espera a BNCC. Os
livros devem contemplar os gêneros textuais:
história em quadrinhos, fábula, cordel e
narrativa de aventura e mistério (valorização de
textos usados em diferentes campos de
circulação, como, por exemplo, a carta). Deve
conter nas maletas de professores e
coordenadores material de apoio (teóricopedagógico) como auxiliar na formação do
leitor literário. Conjuntamente com as maletas
deverá ser fornecida a Formação Docente, que
deverá ser pré-agendada com a Secretaria de
Educação, que designará um coordenador para
acompanhar a implantação e todas as fases do
Projeto. Deverá participar também das reuniões
pessoa designada pela empresa contratada que
será responsável pela implantação e
acompanhamento do Projeto no município. As
datas serão definidas de acordo com a
disponibilidade e conveniência da Secretaria de
Educação. A formação de profissionais da
educação do Município (professores) contará,
no mínimo, com 4 horas de formação, e terá
como objetivo formar a equipe docente como
contadores de histórias, além de engajar os
profissionais da sala de leitura ou bibliotecas, a
fim de que os alunos despertem o gosto pela
leitura. Serão solicita-se que os temas das
oficinas sejam: a) Educação Literária: a
importância da leitura como instrumento de
educação, o desenvolvimento do hábito de ler e
a relevância das experiências literárias na vida
do estudante; b) Processos de leitura: a
disponibilização de uma diversidade de gêneros
literários possibilita a formação do leitor
literário, que deve ultrapassar todas as formas e
espaços para leitura; c) Recursos pedagógicos:
apresentação de sugestões de propostas que
ampliam o trabalho com a literatura nas
diferentes áreas do saber; d) Rotas de leitura:
coordenadas de como explorar o material em
cada fase do ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino fundamental II e
Educação de Jovens e Adultos.
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Unid.

585

08

Unid.

35

Quarto ano – composto por maletas
individuais com 8 (oito) livros cada destinada à
cada aluno. As maletas individuais devem
medir aproximadamente 34mm largura x 26
mm altura, nas quais deverá constar a
logomarca da Prefeitura. A maleta para essa
faixa etária deverá ser composta por obras
literárias de autores reconhecidos da literatura
brasileira. A escolha das obras literárias tem
por objetivo favorecer a leitura autônoma,
potencializando o desenvolvimento da fluência
leitora, como espera a BNCC. Os livros
contemplam os gêneros textuais: história em
quadrinhos, fábula, poema e narrativa de
aventura e mistério (apropriação criativa de
histórias da cultura popular e do mundo das
letras, por exemplo).
Quarto ano – composto por maletas
individuais com 9 (nove) livros destinados aos
professores e coordenadores, sendo 8 (oito)
livros idênticos aos da maleta de alunos e 1
(um) livro de apoio pedagógico. As maletas
individuais devem medir aproximadamente
34mm largura x 26 mm altura, nas quais deverá
constar a logomarca da Prefeitura. A maleta
para essa faixa etária deverá ser composta por
obras literárias de autores reconhecidos da
literatura brasileira. A escolha das obras
literárias tem por objetivo favorecer a leitura
autônoma, potencializando o desenvolvimento
da fluência leitora, como espera a BNCC. Os
livros contemplam os gêneros textuais: história
em quadrinhos, fábula, poema e narrativa de
aventura e mistério (apropriação criativa de
histórias da cultura popular e do mundo das
letras, por exemplo). Deve conter nas maletas
de professores e coordenadores material de
apoio (teórico-pedagógico) como auxiliar na
formação do leitor literário. Conjuntamente
com as maletas deverá ser fornecida a
Formação Docente, que deverá ser préagendada com a Secretaria de Educação, que
designará um coordenador para acompanhar a
implantação e todas as fases do Projeto. Deverá
participar também das reuniões pessoa
designada pela empresa contratada que será
responsável
pela
implantação
e
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Globo
Livros

R$ 365,16

Globo
Livros

R$ 455,16
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Unid.

620

acompanhamento do Projeto no município. As
datas serão definidas de acordo com a
disponibilidade e conveniência da Secretaria de
Educação. A formação de profissionais da
educação do Município (professores) contará,
no mínimo, com 4 horas de formação, e terá
como objetivo formar a equipe docente como
contadores de histórias, além de engajar os
profissionais da sala de leitura ou bibliotecas, a
fim de que os alunos despertem o gosto pela
leitura. Serão solicita-se que os temas das
oficinas sejam: a) Educação Literária: a
importância da leitura como instrumento de
educação, o desenvolvimento do hábito de ler e
a relevância das experiências literárias na vida
do estudante; b) Processos de leitura: a
disponibilização de uma diversidade de gêneros
literários possibilita a formação do leitor
literário, que deve ultrapassar todas as formas e
espaços para leitura; c) Recursos pedagógicos:
apresentação de sugestões de propostas que
ampliam o trabalho com a literatura nas
diferentes áreas do saber; d) Rotas de leitura:
coordenadas de como explorar o material em
cada fase do ensino: Educação Infantil, Ensino
Fundamental I, Ensino fundamental II e
Educação de Jovens e Adultos.
Quinto ano – composto por maletas
individuais com 8 (oito) livros cada destinada à
cada aluno. As maletas individuais devem
medir aproximadamente 34mm largura x 26
mm altura, nas quais deverá constar a
logomarca da Prefeitura. A maleta para essa
faixa etária deverá ser composta por obras
literárias de autores reconhecidos da literatura
brasileira. A escolha das obras literárias tem
por objetivo fomentar a compreensão das
linguagens (verbal e visual articuladas em um
arranjo estético) como construção humana,
histórica, social e cultural, de natureza
dinâmica, oportunizando o reconhecimento e a
valorização enquanto formas de significação da
realidade e expressão de subjetividades e
identidades sociais e culturais, como pontua a
BNCC. Os livros contemplam os gêneros
textuais: história em quadrinhos, conto e
demais narrativas com acentos diversos (por
-7-

Globo
Livros

R$ 367,20
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Unid.

35

exemplo,
amor,
mistério,
humor,
autodescoberta).
Quinto ano – composto por maletas
individuais com 9 (nove) livros destinados aos
professores e coordenadores, sendo 8 (oito)
livros idênticos aos da maleta de alunos e 1
(um) livro de apoio pedagógico. As maletas
individuais devem medir aproximadamente
34mm largura x 26 mm altura, nas quais deverá
constar a logomarca da Prefeitura. A maleta
para essa faixa etária deverá ser composta por
obras literárias de autores reconhecidos da
literatura brasileira. A escolha das obras
literárias tem por objetivo fomentar a
compreensão das linguagens (verbal e visual
articuladas em um arranjo estético) como
construção humana, histórica, social e cultural,
de natureza dinâmica, oportunizando o
reconhecimento e a valorização enquanto
formas de significação da realidade e expressão
de subjetividades e identidades sociais e
culturais, como pontua a BNCC. Os livros
contemplam os gêneros textuais: história em
quadrinhos, conto e demais narrativas com
acentos diversos (por exemplo, amor, mistério,
humor, autodescoberta). Conjuntamente com as
maletas deverá ser fornecida a Formação
Docente, que deverá ser pré-agendada com a
Secretaria de Educação, que designará um
coordenador para acompanhar a implantação e
todas as fases do Projeto. Deverá participar
também das reuniões pessoa designada pela
empresa contratada que será responsável pela
implantação e acompanhamento do Projeto no
município. As datas serão definidas de acordo
com a disponibilidade e conveniência da
Secretaria de Educação. A formação de
profissionais da educação do Município
(professores) contará, no mínimo, com 4 horas
de formação, e terá como objetivo formar a
equipe docente como contadores de histórias,
além de engajar os profissionais da sala de
leitura ou bibliotecas, a fim de que os alunos
despertem o gosto pela leitura. Serão solicita-se
que os temas das oficinas sejam: a) Educação
Literária: a importância da leitura como
instrumento de educação, o desenvolvimento
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do hábito de ler e a relevância das experiências
literárias na vida do estudante; b) Processos de
leitura: a disponibilização de uma diversidade
de gêneros literários possibilita a formação do
leitor literário, que deve ultrapassar todas as
formas e espaços para leitura; c) Recursos
pedagógicos: apresentação de sugestões de
propostas que ampliam o trabalho com a
literatura nas diferentes áreas do saber; d) Rotas
de leitura: coordenadas de como explorar o
material em cada fase do ensino: Educação
Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino
fundamental II e Educação de Jovens e
Adultos.
Itens acima: ELO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE EDITORIAIS LTDA.
CNPJ. 14.125.493/0001-09
Porto Ferreira, 27 de novembro de 2019.

Edson C. Pereira
Pregoeiro
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