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TERMO DE REFÊRENCIA 
 

1. OBJETO: 

 
1.1. O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especialista em tecno-
logia para educação que irá desenvolver um projeto de intervenção pedagógica focado 
na aceleração do processo de ensino e aprendizado de Matemática Básica e Tecnologia. 
O projeto deverá oferecer livro(s) paradidático(s) que contribua com o aprendizado das 
operações básicas de matemática, acompanhado de aplicativo(s) que funcione em com-
putador, celular e tablet com e sem internet. Além de implantar uma plataforma digital 
capaz de atender todos os professores e alunos do 4º ao 9º ano da rede, para contribuir 
com à melhoria da comunicação, criação de espaços colaborativos virtuais e disponibi-
lização de ferramentas de gestão de atividades escolares, para a Rede de Ensino do Mu-
nicípio de Marituba/PA. 

 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO: 

1.2. A Secretaria Municipal de Educação de Marituba, preocupada em desenvolver em sua 
gestão ações que auxiliem na garantia de uma educação pública que garanta princípios de 
equidade, bem como mecanismos formativos para que sigamos alcançando indicadores de 
qualidade. Entende a necessidade de aderença de propostas metodológicas que estejam ali-
nhadas a uma perspectiva de educação, que auxilie na superação de possíveis dificuldades 
em componentes curriculares que estão em constante protagonismo em avaliações externas, 
como por exemplo as disciplinas de português e matemática.  
1.3. Nessa direção, é desafiador encontrar projetos que desenvolvam o que estabelece a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com foco no desenvolvimento de habilidades neces-
sárias para aprendizagens significativas.  Para tanto, uma gama de mecanismos são necessá-
rios, desde formação de professores, até assessoramentos pedagógicos à manuseio de mate-
riais didáticos e/ou tecnológicos.  
1.4. É importante ressaltar, que todo e qualquer projeto, deve estar alicerçado por uma pers-
pectiva teórica que subsidie os processos de aprendizagem que se almeja alcançar, desse 
modo é relevante considerar, quais as intencionalidades educativas e base teórica estão sendo 
trabalhadas e perspectivadas.  
1.5. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB de 2017, nosso município 
cresceu significativamente na modalidade ensino fundamental anos iniciais no qual pontuou 
4,81, ultrapassando assim a meta atingida pelo próprio estado do Pará que obteve a média 4,5. 
Não obstante, entre as metas projetadas no Plano Municipal de Educação2 encontramos a 

Meta 2 na qual estabelece:  
1.6. Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos, para toda a população de 6 (seis) 
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. (MARI-
TUBA,2015) 
1.7. Para que sigamos perseguindo as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educa-
ção de Marituba (2015-2025) e alcançando indicadores de qualidade. Solicitamos aquisição de 

                                                 
1 Fonte-INEP-Mec. 
2 Disponível em < http://www.camaramarituba.pa.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/LM-2015-311-Plano-Muni-

cipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-2015-2025.pdf >  

http://www.camaramarituba.pa.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/LM-2015-311-Plano-Municipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-2015-2025.pdf
http://www.camaramarituba.pa.gov.br/wp-content/uploads/2016/04/LM-2015-311-Plano-Municipal-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-2015-2025.pdf
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propostas metodológicas que envolvam aspectos lúdicos capazes de ressignificar práticas pe-
dagógicas e promover novas metodologias embasadas.   

1.8. Por meio de intencionalidades educativas preocupadas em etapas do processo peda-
gógico, por meio de recursos físicos, tecnológicos, formação continuada de professores, reali-
zação de simulados embasados nos descritores de diretrizes do Sistema de Avaliação da Edu-

cação Básica bem como eventos formativos para professores e alunos. Que repercutirão 
positivamente no ensino fundamental de alunos do 4º ao 9º ano, alunos da Educação 
de Jovens e Adultos e aos alunos da Educação Especial e Inclusiva.  
1.9. Nessa direção, a disciplina Matemática se apresenta como um desafio para nosso alu-
nado, tendo em vista a complexidade de compreender a disciplina e a falta de afinidade em 
sala de aula por apresentar-se didaticamente de difícil entendimento até mesmo por dificulda-
des dos professores em gerenciar a disciplinar ludicamente, para que o aluno que está se dis-
tanciando sinta atração pelos conteúdos ministrados. Os professores necessitam de recursos 
tecnológicos para aprimorar o ensino e evitar os índices de baixo rendimento, reprovações, 
disparidade de séries e evasão escolar. 
1.10. Ressalta-se que a proposta da Base Curricular Nacional Comum e do Documento Cur-
ricular Estadual tratam de que nas séries iniciais os alunos precisam estar habilitados na leitura, 
escrita e cálculos numéricos, ocorrendo a dificuldade em entender a matemática, esta coloca-
se como barreira para alcançar os objetivos propostos. 
1.11. Projetos capazes de promover suporte a Secretaria Municipal de Educação a envolver 
toda a rede pública educacional para seu crescimento não só quantitativo, mas que se desdobra 
em qualidade e novas experiências educativas no chão da escola, não só para os estudantes, 
como para equipe gestora, de professores e toda a comunidade escolar. 
1.12. Objetivo Geral  

1.12.1. Desenvolver competências e habilidades de aprendizagem mate-
mática por meio de recursos didáticos- tecnológicos inovadores.  
1.12.2. Atingir os quantitativos de 800 (oitocentos) professores e 25.000 
(vinte e cinco mil) alunos. 

1.13. Objetivos Específicos:  

1.13.1. Utilizar instrumentos tecnológicos como mecanismo de aprendizagem; 
1.13.2. Estimular as noções de matemática tendo em vista a vida cotidiana;  
1.13.3. Esclarecer o manuseio numérico utilizando as quatro operações 

básicas e suas atribuições, com a finalidade de desenvolver o raciocínio 
lógico do aluno;   

1.13.4. Elevar a qualidade da educação matemática do município de Mari-
tuba;  

1.13.5. Alcançar as metas estabelecidas para o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica- IDEB 2019; 

1.13.6. Produzir recursos didáticos metodológicos para o município de Ma-
rituba 

1.14. Materiais que serão utilizado:  

1.14.1. Materiais para o aluno  
1.14.2. Recursos pedagógicos manuseáveis que estimulam as operações 

matemáticas, objetivando intencionalidades educativas; 
1.14.3. Livros físicos com conteúdos adequados para os alunos que serão 

público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 
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1.14.4. Jogos matemáticos físicos e virtuais (online e off-line);  
1.14.5. Acesso a plataforma virtual (online e off-line) para acesso de ativi-

dades específicas de aprendizagem; 
1.14.6. Os recursos didáticos que serão disponibilizados para os alunos 

devem ter intencionalidade de complementação pedagógica; 
1.14.7. Simulados em concordância com as matrizes de referência do Sis-

tema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
1.14.8. Materiais para os professores  
1.14.9. Formação e acompanhamento pedagógico com temas específicos 

para o ensino lúdico da matemática realizados presencialmente; 
1.14.10. Treinamento acerca do uso dos recursos digitais e físicos;  
1.14.11. Livros físicos com conteúdos a serem trabalhados com os alunos 

que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 
1.14.12. Orientações e sugestão de prática pedagógica, via plataforma;  
1.14.13. Acesso a plataforma virtual (online e off-line) para acesso de ativi-

dades e organização pessoal do professor.  
 

 

3 DESCRIÇÃO: 

 LOTE ÚNICO 

ITEM UNID. 
QUANT

. 
DESCRIÇÃO VALOR TOTAL (R$) 

1 Serviço 1 

Contratação de empresa especialista em 
tecnologia para educação que irá desen-
volver um projeto de intervenção pedagó-
gica focado na aceleração do processo de 
ensino e aprendizado de Matemática Bá-
sica e Tecnologia. O projeto deverá ofere-
cer livro(s) paradidático(s) que contribua 
com o aprendizado das operações bási-
cas de matemática, acompanhado de apli-
cativo(s) que funcione em computador, 
celular e tablet com e sem internet. Além 
de implantar uma plataforma digital capaz 
de atender todos os professores e alunos 
do 4º ao 9º ano da rede, para contribuir 
com à melhoria da comunicação, criação 
de espaços colaborativos virtuais e dis-
ponibilização de ferramentas de gestão 
de atividades escolares, para a Rede de 
Ensino do Município de Marituba/PA 

R$ xxxxxxxx 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 A empresa interessada deverá atender às previsões deste Termo, em específico demonstrar 
capacidade técnica mediante comprovação de serviços já realizados. 
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4.2.1 Além dos demais documentos exigidos em Edital, 1 (um) atestado de capacidade técnica refe-
rente à realização do trabalho de elaboração de Plano de Carreira e/ou de Plano de Cargos e 
Salários ou reestruturação de carreira de quadro de pessoal.  

4.3 – Documentos obrigatórios do licitante para classificação (Env. 02).  
4.3.1 Além dos demais documentos exigidos em edital, diploma de curso de graduação superior reco-

nhecido pelo Ministério da Educação de todos os integrantes que irão compor a equipe técnica 
do licitante. 

4.3.2 Documento de Inscrição no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se houver de todos 
os integrantes que irão compor a equipe técnica do licitante.  

4.3.3 Declaração de composição da equipe técnica. 
 

5 CRONOGRAMA 

5.1 Os serviços prestados serão realizados conforme especificados abaixo: 
5.2 ETAPA 1  
5.2.1 Com a apresentação para os técnicos da Secretaria Municipal de Educação e 
escolas sobre a plataforma e recursos didáticos que a empresa irá elaborar; 

 
5.3 ETAPA 2  
5.3.1 Será Realizado o Treinamento dos professores para que utilizem as ferramentas 
nas salas de aula, no qual cada escola receberá dois (02) tablets com aplicativos cria-
dos para suprir a necessidade da Rede Municipal de Educação de Marituba, a plata-
forma deverá ser adaptada para atender tanto a demanda dos professores quanto dos 
alunos do Ensino Fundamental I e II.  
a. Após o treinamento será aplicado simulado, pela empresa responsável, com os 
alunos a fim de identificar as dificuldades para assim aplicar as estratégias e jogos 
didáticos disponibilizados pela empresa contratante; 

 
5.4 ETAPA 3  
5.4.1 Será Realizado o Monitoramento acerca dos resultados no primeiro semestre do 
ano letivo, tendo em vista o acompanhamento aos alunos e professores, realizando 
formações e orientações aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação, Gestores 
e Professores. Havendo um simulado para o público-alvo a fim de verificação do de-
sempenho e metas propostas..  

 
5.5 ETAPA 4 
5.5.1 Será Realizado o levantamento dos resultados do simulado diagnóstico e devo-
lutiva dos mesmos para as escolas. 

 
5.6 ETAPA 5 
5.6.1 Será Realizado o monitoramento dos encaminhamentos após as devolutivas dos 
resultados com ênfase no aprimoramento do uso dos recursos com a finalidade no en-
sino e aprendizagem dos alunos. 

 
Obs.: Durante estas etapas deverão ser realizadas, pelo menos, 12 reuniões previa-

mente definidas pela Secretaria Municipal de Educação. 
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6 PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Para Inicio: 
6.1.1 O prazo ao que se refere as etapas 1 a 5, será de 12 (doze) meses, contados da 
data do recebimento da ordem de serviço. 
6.2 Prazo para execução dos serviços: 
6.2.1 Prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dais, contados a 
partir do recebimento pela contratada, da Ordem de Serviço encaminhada pela Contra-
tante; 
6.2.2 Na hipótese de ocorrer fatos relevantes, que impliquem no atraso da execução 
dos serviços, poderá ser ajustado o prazo constante nesse item, visando garantir a 
perfeita prestação dos serviços 
6.3 A Execução dos serviços será da seguinte forma: 
6.3.1 Para a etapa 1 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço; 
6.3.2 Para a etapa 2 – 06 (seis) meses após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 1ª etapa. 
6.3.3 Para a etapa 3 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 2ª etapa; 
6.3.4 Para a etapa 4 – 02 (dois) meses após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 3ª etapa 
6.3.5 Para a etapa 5 – 15 (quinze) dias após o recebimento da ordem de serviço e 
conclusão da 4ª etapa; 
 
6.3.6 Os serviços contratados deverão estar executados e concluídos, dentro do prazo 
de 12(doze) meses contados do recebimento da ordem de serviços. 
6.3.7  
 

7 REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 Todos os trabalhos deverão ser realizados com interação entre a CONTRATADA e 
Equipe Técnica designada pela CONTRATANTE, que farão o acompanhamento dos trabalhos, 
incluindo a realização de reuniões internas para a avaliação da evolução do projeto. 
7.2 A execução dos serviços se dará em reuniões presenciais, em conformidade com des-
crito no Item 5 deste Termo de Referência, os quais serão previamente aprovados pela CON-
TRATANTE; 
7.3 Todas as despesas referentes à prestação dos serviços do referido objeto deverão ocor-
rer por conta da CONTRATADA. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 DA CONTRATANTE: 
8.1.1 Fornecer subsídios e informações adequadas para a correta realização dos serviços, 

conforme objeto; 
8.1.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados; 
8.1.3 Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, por meio de um funcionário 

especialmente designado; 
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8.1.4 Realizar o pagamento nas formas e nos prazos estabelecidos no contrato; 
8.1.5 Acompanhar o cumprimento do cronograma de execução dos serviços. 
8.2 DA CONTRATADA: 
8.2.1 Realizar o objeto licitado, de acordo com as especificações deste Termo, utilizando nor-

mas técnicas oficiais para a boa execução do serviço e cumprir o que se segue: 
8.2.2 Executar os serviços contratados e fornecer os materiais exigidos, com qualidade e efi-

ciência, conforme especificados neste termo, adotando os procedimentos previstos nas 
normas regulamentares expedidas pelos respectivos órgãos, bem como, as normas fe-
derais, municipais e estaduais, que vierem a ser editadas, acerca do objeto do contrato; 

8.2.3 Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, taxas 
e ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem 
como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a 
execução da prestação do serviço e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou ex-
trajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a terceiros, em decorrência 
da celebração do contrato e de sua execução; 

8.2.4 A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos trabalhistas, pre-
videnciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à 
administração a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto desta 
licitação; 

8.2.5 Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a Administração e/ou 
a terceiros, quando caracterizada a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia profissi-
onal, durante a prestação do serviço; 

8.2.6 Fica a contratada obrigada a comunicar, por escrito, à Administração a ocorrência de 
qualquer fato ou dano anormal, verificado no local da prestação do serviço pactuado, 
até o primeiro dia útil subsequente a ocorrência; 

8.2.7 Responsabilizar-se pela sua conduta ética, durante as horas de trabalho, de forma a 
manter o devido respeito e cortesia no seu relacionamento com terceiros e servidores 
da Administração; 

8.2.8 Permitir que a Administração fiscalize, a qualquer tempo, a execução da prestação do 
serviço, ficando assegurado à Administração, o direito de aceitá-lo ou não; 

8.2.9 Ressarcir à Administração o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação 
ou interrupção da prestação do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exi-
gência da Administração ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devi-
damente comunicadas à Administração no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 
sua ocorrência; 

8.2.10 Comunicar ao gestor da contratação, por escrito, qualquer anormalidade, de caráter ur-
gente, tão logo verificada, na prestação dos serviços; 

8.2.11 Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, eventual-
mente, solicitar a Administração; 

8.2.12 Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a 
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste ins-
trumento; 

8.2.13 É expressamente proibida, durante a execução dos serviços, a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal da Administração; 

8.2.14 Não revelar ou divulgar a terceiros, por quaisquer meios, informações obtidas em de-
corrência da realização dos serviços Contratados, sem prévia e expressa autorização 
da Administração; 



     
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA – SEMED 

 

 

 Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

 

 

8.2.15 A empresa Contratada deve estar ciente que a Contratante estará isenta de quaisquer 
outros danos causados a terceiros, originários das atividades desenvolvidas pela Con-
tratada durante a execução dos serviços, mesmo que não intencionais, devendo, assim, 
arcar com eventuais prejuízos, danos, ações indenizatórias ou outras demandas admi-
nistrativas ou judiciais que por ventura possam surgir no decorrer do serviço, ou mesmo 
após sua conclusão; 

8.2.16 Protocolar junto a CONTRATANTE qualquer solicitação de aditamento ao Contrato, seja 
quantitativo, qualitativo, ou prorrogação de prazo, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
antes do término do prazo de execução; 

8.2.17 Não transferir, sob hipótese alguma, a execução dos serviços, objeto da presente con-
tratação; 

8.2.18 As despesas com funcionários da CONTRATADA, decorrentes de locomoção (passa-
gens aéreas ou terrestres), hospedagem e alimentação correrão por conta da mesma. 

8.2.19 Para a licitante vencedora será dado um prazo de 10 (dez) dias úteis. Após a assinatura 
do contrato, para apresentar 3 (três) layouts do aplicativo a ser usado no projeto para 
aprovação da comissão técnica. 

 

9 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA 

9.1 O julgamento das propostas será objetivo e em conformidade com a modalidade de 
licitação pertinente do tipo técnica e preço. 
9.1.1 O critério de avaliação final da pontuação será realizado conforme a tabela a seguir: 
 

Critérios a serem pontuados ÍNDICE MÁXIMO 

Técnica  60% 

Preço  40% 

Total  100% 

 
9.1.2 A Licitante com a maior pontuação obtida na soma dos critérios de avaliação técnica e 

de preço será considerada a vencedora. 
9.2 EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 
9.2.1 Para critério de avaliação serão considerados os atestados de capacidade técnica da 

licitante - não se admitindo atestados de serviços inacabados - datilografados ou im-
pressos por computador. Os Atestados deverão ser apresentados sem rasuras ou en-
trelinhas dos serviços realizados, contendo, no mínimo, as seguintes informações:  

a) Identificação da(s) pessoa(s) jurídica(s) atestante(s); 
b) Descrição e finalidade dos serviços prestados; 
c) Período durante o qual o serviço foi prestado; 
d) Prazo de execução dos serviços (dias/meses) ou carga horária do con-

trato; 
e) Data de emissão, nome e cargo do signatário. 

9.2.1.a.1 Para os atestados referentes à Elaboração, Criação e Execução de projeto de inter-
venção Pedagógica na área da matemática (acompanhado do contrato): 

Duração dos serviços 
Pontuação Atribu-

ída 

A partir de 30 (trinta) até 90 (noventa) dias. 01 (um) ponto 
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A partir de 91 (noventa e um) até 180 (cento e oitenta) 
dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 181 (cento e oitenta e um) até 270 (duzentos e 
setenta) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 271 (duzentos e setenta e um) até 360 (trezen-
tos e sessenta) dias. 

04 (quatro) pontos 

Acima de 361 (trezentos e sessenta e um) dias. 05 (cinco) pontos 

9.2.1.a.2 Para os atestados apresentados referentes à projetos com intervenção de recursos 
digitais para a rede de ensino (acompanhado do contrato): 

Duração dos serviços Pontuação Atribuída 

A partir de 30 (trinta) até 90 (noventa) dias. 01 (um) ponto 

A partir de 91 (noventa e um) até 180 (cento e oitenta) 
dias. 

02 (dois) pontos 

A partir de 181 (cento e oitenta e um) até 270 (duzentos e 
setenta) dias. 

03 (três) pontos 

A partir de 271 (duzentos e setenta e um) até 360 (trezen-
tos e sessenta) dias. 

04 (quatro) pontos 

Acima de 361 (trezentos e sessenta e um) dias. 05 (cinco) pontos 

9.2.2 A Pontuação Técnica da(s) Licitante (PTL) será obtida pela soma simples dos atestados 
apresentados pela(s) mesma(s). 

9.2.3 A empresa licitante deverá apresentar, Atestado(s) de Capacidade Técnica, que deverá 
(ão) ser emitido(s) por entidades de direito público ou privado, que comprovem experi-
ência da empresa licitante na prestação de serviços; 

9.2.4 A empresa licitante deverá apresentar Quadro de Profissionais para participar dos ser-
viços descritos no objeto composto por: 

a. 3 (três) profissional com licenciatura plena em pedagogia; 
b. 3 (três) profissional com licenciatura em matemática; 
c. Um profissional com formação em Ciências da Computação. 
9.2.4.c.1 A comprovação do vínculo dos profissionais antes referidos, dar-se-á mediante a 

juntada do contrato social ou certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, 
no caso dos sócios, ou de cópia da carteira de trabalho, da ficha de registro de 
empregado ou ainda do contrato de trabalho. 

9.2.5 A empresa licitante deverá apresentar declaração de cada profissional acima listado 
com anuência de sua participação nos serviços, objeto deste termo. 

9.2.6 A empresa interessada deverá atender às previsões deste edital, em específico de-
monstrar capacidade técnica mediante comprovação de serviços já realizados. 

9.3 Documentos obrigatórios do licitante para classificação (Env. 02): 
9.3.1 Além dos demais documentos exigidos em edital, diploma de curso de graduação su-

perior reconhecido pelo Ministério da Educação de todos os integrantes que irão compor 
a equipe técnica do licitante. 

9.3.2 Documento de Inscrição no respectivo Conselho Profissional ou equivalente, se houver 
de todos os integrantes que irão compor a equipe técnica do licitante.  

9.3.3 Declaração de composição da equipe técnica. 
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9.3.4 Para efeitos de avaliação e consequente atribuição das pontuações às propostas técni-
cas, os licitantes deverão entregar os documentos e as amostras de materiais abaixo 
indicadas: 

a. Amostra do material de Recursos pedagógicos manuseáveis que estimulam as ope-
rações matemáticas, objetivando intencionalidades educativas 

b. Amostra dos Livros físicos com conteúdos (matemática) adequados para os alunos 
que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

c. Amostra dos Livros físicos com conteúdos  (matemática) a serem trabalhados com 
os alunos que serão público-alvo (1° ao 9° do Ensino Fundamental); 

d. Amostra dos Jogos matemáticos físicos e virtuais (online e off-line);  
e. Amostra dos Simulados em concordância com as matrizes de referência do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica (SAEB). 
9.3.5 A não apresentação de qualquer dos itens citados no item 9.3 e subitens acarre-

tará a desclassificação automática da empresa licitante. 
9.3.6 A Avaliação da Proposta Técnica de cada licitante – incluindo-se o material didático 

pedagógico especificados acima, será feita através da análise das 13 proposições a 
seguir: 

 
 

Proposição 

 
MATERIAL DIDÁTICO GERAL 

Atende 
Integralmente 
(20,00 pontos) 

 

Atende 
Parcialmente 

(10 ,00 pontos) 

 

Não Atende 
(0,00 ponto) 

01 

O material didático valoriza a manifes-
tação do conhecimento prévio que o 
aluno detém sobre o tema abordado. 
As atividades propostas consideram 
esse conhecimento prévio na sua rea-
lização. 

   

02 

O material didático apresenta coerên-
cia com a 
proposta pedagógica expressa no pro-
jeto em questão. 

   

03 

O material promove o desenvolvi-
mento integral 
do aluno, sua capacidade de reflexão, 
raciocínio, de trabalho coletivo, a auto-
disciplina, o domínio do conhecimento 
no âmbito de da matemática. 

   

04 

O material didático de Matemática a 
metodologia adotada contribui para o 
desenvolvimento de capacidades bási-
cas do pensamento autônomo e crítico 
(a compreensão, a memorização, a 
análise, a síntese, a formulação de hi-
póteses, o planejamento, a argumen-
tação). 
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05 

O material didático de Matemática con-
tribui para a compreensão dos concei-
tos e procedimentos matemáticos, fa-
vorecendo a atribuição de significados 
aos conteúdos. 

   

06 

A área de Matemática contempla os 
quatro grandes eixos temáticos: núme-
ros e operações, espaço e forma, 
grandezas e medidas, tratamento da 
informação. 

   

07 

O material didático de Matemática 
apresenta adequadamente o trata-
mento da informação tanto no que diz 
respeito à seleção dos conteúdos ma-
temáticos, quanto à distribuição dos 
mesmos. 

   

08 

O material didático de Matemática pri-
vilegia a exploração dos conceitos ma-
temáticos e de sua utilidade para resol-
ver problemas. 

   

09 

O material didático de Matemática es-
timula a utilização de recursos didáti-
cos diversificados de forma a contribuir 
para a construção do conhecimento 
matemático, tais como: materiais con-
cretos, jogos, leituras complementa-
res, calculadoras e outros recursos 
tecnológicos. 

   

10 
O material didático de Matemática há 
equilíbrio e articulação entre concei-
tos, algoritmos e procedimentos. 

   

11 

O material didático de Matemática va-
loriza o desenvolvimento de habilida-
des relativas ao cálculo mental e cál-
culo por estimativa. 

   

12 

O material didático de Matemática 
apresenta situações que envolvem a 
formulação de problemas pelos pró-
prios alunos, bem como a utilização de 
diferentes estratégias de resolução. 

   

13 

O material didático de Matemática 
apresenta situações que envolvem uti-
lização de diferentes estratégias na re-
solução de problemas. 

   

9.3.7 A avaliação de cada proposição levará em consideração os critérios descritos abaixo, 
com as seguintes ponderações: 



     
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA – SEMED 

 

 

 Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

 

 

9.3.8 Atende Integralmente - 20 (vinte pontos): a Proposta Técnica (materiais e des-
critivos) atende a TODAS as exigências solicitadas na proposição da questão, fa-
zendo-o de forma integral e absoluta; 

9.3.9 Atende Parcialmente - 10 (dez pontos): a Proposta Técnica (materiais e des-
critivos) não atende por completo as exigências solicitadas na proposição da ques-
tão, fazendo-o de forma incompleta e limitada; 

9.3.10 Não Atende - 0 (zero ponto): a Proposta Técnica (materiais e descritivos) não 
atende de nenhuma forma as exigências solicitadas na proposição da questão. 

9.3.11 A análise da “Proposta Técnica” de cada licitante será realizada pela Comissão Especial 
da Educação criada para este fim, que terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para 
divulgar o resultado. 

9.3.12 Os membros da Comissão Especial da Educação analisarão em conjunto cada amostra 
e indicarão a pontuação de acordo com os elementos contidos neste edital. 

 

10 DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 O prazo ao que se refere as etapas 1 à 5 será de 12 (doze) dias contados da data do 
recebimento da ordem de serviço.  
10.2 O prazo de vigência do contrato será de até o final do exercício de 2020, contados a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da contratante, de acordo 
com o Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com validade e eficácia após a publicação 
do seu extrato, nos meios oficiais.  
10.3 A execução dos serviços se dará, a partir da assinatura do contrato com a devida emis-
são pela Contratante e recebimento pela contratada da Ordem de Serviços.  
10.4 Na hipótese de ocorrer fato relevante, que implique no atraso do início da execução dos 
serviços, poderá ser ajustado o prazo constante neste item, visando garantir a prefeita presta-
ção dos serviços. 

 

11 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

11.1 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente 
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e da pro-
posta, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da 
matriz. As notas fiscais/faturas serão devidamente atestadas pelo fiscal devidamente desig-
nado; 
11.2 O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas 
fiscais/faturas para cada uma das etapas, devidamente atestadas pelo fiscal de contrato nome-
ado pela administração municipal. 
11.3 Os pagamentos serão feitos por meio das dotações orçamentárias especificadas no edi-
tal e/ou contrato. 
11.4 Os créditos serão efetuados, diretamente em conta corrente da CONTRATADA, através 
de ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, 
agência, localidade e número da conta; 
11.5 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra-
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obri-
gação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento 
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não 
ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte da Contratante; 
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11.6 A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, o Certifi-
cado de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 
da Dívida da União e quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS, Certidão 
de Regularidade Estadual, Certidão Municipal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
11.7 A regularização fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta efe-
tuada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência 
de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de conformidade com 
os produtos fornecidos e de irregularidade fiscal, sem que isso gere direito a alteração de pre-
ços ou compensação financeira; 
11.8 Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal/fa-
tura, será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em 
permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa pre-
vista em cláusula contratual.  
11.9 Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRA-
TADA, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CON-
TRATANTE; 
11.10 Todos os custos com impostos, taxas, e demais despesas que porventura ocorrerem 
serão de responsabilidade da empresa contratada. 

 

12 LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

12.1 Os serviços serão prestados nas dependências das escolas da rede Municipal de en-
sino, em conformidade com o cronograma descrito no Item 5 do Termo de Referência, prezando 
sempre pelo desenvolvimento e eficácia dos trabalhos. 

 

13 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

13.1  O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos por Servidor(a) compe-
tente, pertencente ao quadro funcional da Contratante, devidamente designado para tal fim. Em 
sua ausência, poderá ser designado outro(a) servidor(a), a critério da administração. 
13.2 O (a) servidor(a) designado(a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização 
da execução do objeto e apresentará à contratante, relatório comunicando qualquer inadim-
plência ocorrida na execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca 
do recebimento dos serviços. 
13.3 A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa con-
tratada. 
13.4 O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como 
também, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 
13.5 Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução 
do contrato; 
13.6 Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca 
da especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado). 
13.7 A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais con-
dições constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 
13.8 O fiscal poderá suspender a execução do objeto julgado inadequado, no caso de inob-
servância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fi-
xado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do contrato.  
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13.9 Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija 
nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações 
quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais. 
13.10 A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no 
Contrato.  

 
 

14 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 
com o instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da con-
formidade dos serviços com as especificações condições solicitadas.  
14.2 O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor(a) designado (a) pela auto-
ridade competente, após o decurso do prazo de análise ou observação que comprove a perfeita 
execução técnica e legal do objeto contratado.  
14.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.  
14.4 Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa exigidas por normas técnicas 
oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso se faça necessário. 

 
 

15 DAS PENALIDADES (Sem prejuízos das demais previstas em lei)  

15.1 Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gra-
vidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na 
prática do ato conforme discriminado a seguir: 
15.1.1  ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do 

licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem pre-
juízos graves ao Município;  

15.1.2  Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais normas pertinentes à matéria, assim como em decreto regulamentador, sujei-
tando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em pro-
cesso administrativo;  

15.1.3  A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, su-
jeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 
infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento 

total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, 

dentro do prazo estabelecido, contados da data de sua convocação;  

II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor da parte do serviço não realizado;  

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, 

por cada dia subsequente ao trigésimo.  
9.2.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  
9.2.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do contratado faltoso;  
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9.2.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamen-
tos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, co-
brada judicialmente; 

9.2.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de des-
contar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer 
multa porventura imposta;  

9.2.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu paga-
mento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos de-
correntes das infrações cometidas;  

15.1.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento 
de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposi-
ções legais citada;  

15.1.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, 
os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1 A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de inte-
resse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de 
ofício ou mediante provocação de terceiro; 
16.2 A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução do objeto, 
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos fornecidos;  
16.3 Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993 
e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Secretaria 
Municipal de Educação; 
16.4 Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir quais-
quer dúvidas oriundas das avenças.   
 
 
Marituba (PA), 03 de junho de 2019. 
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