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CONTRATO Nº 07/2014 
PROCESSO 1856/2013 
EDITAL Nº 068/2013 
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IUNA ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO E A EMPRESA SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL 
FAMÍLIA E ESCOLA LTDA, NA QUALIDADE DE CONTRATANTE E 
CONTRATADO, RESPECTIVAMENTE, PARA O FIM EXPRESSO NAS 
CLÁUSULAS QUE O INTEGRAM. 

 
Por este instrumento particular de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA - ES, pessoa 
jurídica de direito público, devidamente inscrito no CGC/MF sob o n.º 27.167.394/0001-23, com 
sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.º 58, Centro, Iúna - ES, neste ato 
representado pelo Sr. ROGÉRIO CRUZ SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do 
CPF n.º 221.210.306-97 e do RG n.º 384.687 SSP-MG, residente na Avenida Ademar Vieira da 
Cunha, s/n.º, Vila Nova, neste Município, doravante denominado CONTRATANTE e de outro 
lado a empresa SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 00.874.813/0001-00, com sede na Rua Atílio Bório, nº 438, Alto da Rua XV, Curitiba/PR, cep: 
80045-120, telefone: (41)3023-4616, endereço eletrônico: coordenacao4@sefesistema.com.br, 
contato@sefesistema.com.br,  neste ato representada por ORALDA CARLOTA ADUR DE 
SOUZA, brasileira, casada, psicóloga, portadora do CPF n.º 651.028.609-25 e RG n.º 1.437.527-9 
SSP/PR, residente e domiciliada em Colombo/PR e ADEMIR GUIMARÃES ADUR, brasileiro, 
casado, economista, portador do CPF nº 068.426.319-04, residente e domiciliado em 
Curitiba/PR, doravante denominado CONTRATADO, resolvem assinar o presente Contrato que 
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino 
para alunos e professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com treinamento de 
docentes, fornecimento de material pedagógico e de apoio para os alunos, pais e professores 
da Rede Municipal de Ensino, conforme processo licitatório nº 068/2013, na modalidade 
Concorrência Pública do tipo técnica e preço global, com regime de execução por empreitada 
por preço global. 
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
2.1. O valor global do presente Contrato é de R$479.342,00 (quatrocentos e setenta e nove mil 
trezentos e quarenta e dois reais). 
2.2. O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao da 
apresentação à Prefeitura Municipal de Iúna de documento(s) fiscal(is) hábil(eis), sem emendas 
ou rasuras e ter ocorrido o recebimento na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
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2.2.1. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) ao fornecedor para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 
2.3. O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pelo fornecedor, em decorrência de inadimplemento contratual. 
2.4. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em conta corrente do fornecedor, no 
Banco por ele indicado, ou na Tesouraria da Prefeitura, e serão contados da data de 
certificação/aceitação do objeto licitado, constante no verso da Nota Fiscal/Fatura em 02 (duas) 
vias, com o visto do funcionário competente para o recebimento e conferência dos mesmos. 
2.5. Em caso de atraso no pagamento, a Contratada fará jus à percepção dos índices oficiais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde o inadimplemento até o 
efetivo pagamento. 
2.6. Como condição para realização do pagamento, o contratado deverá apresentar a 
comprovação de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) dos funcionários vinculados à 
execução do contrato referente ao período de trabalho destinado ao contratante. 
 
3 - CLÁUSULA TERCEIRA - EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO: 
3.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por representante do Contratante, 
que anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
presente, determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
O agente fiscalizador do contratante será a Sra Andreia Florindo de Almeida Oliveira, matrícula 
nº 304374, nomeado por Portaria subscrita pelo Secretário Municipal de Gestão. 
3.2. Cabe ao fornecedor permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção dos serviços, caso haja, 
prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados. 
3.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor por qualquer irregularidade. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
4.1. As despesas decorrentes da presente contratação são: 
080001.1212200122.023.33903000000 – Ficha 103, 080001.1212200122.023.33903900000 – 
Ficha 107, 080002.1236100132.032.33903000000 – Ficha 142, 
080002.1236100132.032.33903900000 – Ficha 144, 080003.1236100142.038.33903000000 – 
Ficha 159, 080003.1236100142.038.33903900000 – Ficha 160. 
 
05 - CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
5.1. As condições de execução do serviço será conforme informado no anexo B deste termo. 
5.2. O contrato vigerá por 12 (doze) meses, contados a partir do dia da publicação resumida de 
seu instrumento na imprensa oficial do Estado, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 
8.666/93. 
5.3. A critério da Administração, o contrato poderá ter sua vigência prorrogada mediante 
justificativa aprovada pela autoridade superior. 
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6 - CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
6.1. No caso da CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 
6.1.1. Advertência; 
6.1.2. Multa de 1% (um por cento) por dia, limitado a 15% (quinze por cento), incidente sobre o                                                                                                                    
valor da proposta apresentada: 
6.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração e, se for o 
caso, cancelamento do registro cadastral pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem 6.1.3. 
6.2. Antes da aplicação das penalidades previstas nos subitens 6.1.1., 6.1.2 e 6.1.3, o 
contratado será intimado para apresentação de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação. A sanção de declaração de inidoneidade, de competência exclusiva do 
Secretário Municipal de Gestão, podendo ser aplicada juntamente com a sanção prevista no 
subitem 6.1.2, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias a contar da data da intimação, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de 
sua aplicação. 
6.3. As sanções previstas nos subitens 6.1.3. e 6.1.4. poderão também ser aplicadas às 
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos: 
I - tenham  sofrido  condenação  definitiva  por  praticarem,  por  meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do contrato;  
III - demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
6.4. A multa é devida a cada evento de mora do contratado, de modo que a eventual aplicação 
da sansão em seu patamar máximo não obsta nova incidência, desde que por fato distinto do 
anterior. 
 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO: 
7.1. A rescisão do contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 
79 da Lei Federal 8.666/93, no que couber, com aplicação do artigo 80 da mesma Lei, se for o 
caso. 
 
8 - CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 
8.1. Constituem obrigações do Contratante: 
a) Pagar a contratada o preço estabelecido neste instrumento; 
b) Designar servidor para acompanhar o Contrato. 
8.2. Constituem obrigações do(a) Contratado(a): 
a) Executar o contrato nos termos aqui ajustados bem como àqueles trazidos pela Licitação que 
procedeu ao contrato. 
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b) Utilizar, nos serviços contratados, pessoal que atenda aos requisitos de qualificação 
necessária ao exercício das atividades que lhe for confiada; 
c) Registrar as ocorrências havidas durante a execução deste Contrato, de tudo dando ciência 
ao Contratante, respondendo integralmente por sua omissão. 
d) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos, materiais ou pessoais causados pelo(a) Contratado(a), seus empregados, ou 
prepostos ao Contratante, ou a terceiros. 
e) Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, fiscais, seguros e quaisquer outros não 
mencionados, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em 
decorrência direta ou indireta do contrato, isentando a contratante de qualquer 
responsabilidade. 
f) Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação que o procedeu. 
g) Responsabilizar-se tecnicamente pela execução dos serviços, na forma da legislação em 
vigor, discriminados na Cláusula Primeira. 
h) Informar acerca dos funcionários vinculados à execução do contrato, indicando, ao menos, 
nome completo, CPF, cargo ou atividade exercida, lotação e local de exercício dos empregados 
na contratante, para fins de divulgação na internet. 
8.2.1. A divulgação prevista na alínea i da cláusula 8.2 deverá ocultar os três primeiros dígitos e 
os dois dígitos verificadores do CPF, na forma do art. 108 da Lei nº 12.708/2012. 
 
9 - CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: 
9.1. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
9.1.1.  Unilateralmente pelo Contratante: 
I - Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica dos seus 
objetivos; 
II - Quando necessária a modificação contratual em decorrência de acréscimos ou diminuição 
quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 
9.1.2.  Por acordo entre as partes: 
I - Quando necessária a modificação do regime de execução dos serviços em face de verificação 
técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários; 
II - Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantidos o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, sem a 
correspondente execução dos serviços. 
III – O (a) Contratado(a) se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 
IV - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a data de apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão à revisão destes para 
mais ou para menos conforme o caso; 
V - Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos do(a) Contratado(a), 
o Contratante restabelecerá por aditamento o equilíbrio econômico financeiro inicial. 
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10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
10.1. Não poderá o Contratado ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste 
contrato. 
10.2. Fica o Contratante isento de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou qualquer outra 
relativa ao presente Contrato, ficando o(a) Contratado(a) responsável por tudo o que vier a 
ocorrer durante o período do Contrato. 
10.3. O presente Contrato será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, dando-se 
cumprimento ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei n.º 8.666/93, correndo a despesa 
por conta do contratante. 
10.4. Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
10.5. Integra este contrato o pertinente Edital de licitação e respectivos anexos, cujas 
disposições vinculam ambas as partes. 
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
11.1. Elegem o Foro da Comarca de Iúna - ES, para dirimirem quaisquer dúvidas ou 
contestações oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios 
administrativos, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
para que se produza seu efeito legal, após lido e achado conforme. 
 
Este contrato é integrado dos seguintes anexos: 
I – Anexo A – Preços contratados; 
II – Anexo B – Condições de execução dos serviços. 
 
Iúna - ES, 18 de fevereiro de 2014. 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA                                              
Rogério Cruz Silva - Prefeito Municipal           
Contratante 
 
 
SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA 
ORALDA CARLOTA ADUR DE SOUZA 
Contratado 
 
 
SEFE – SISTEMA EDUCACIONAL FAMÍLIA E ESCOLA LTDA 
ADEMIR GUIMARÃES ADUR 
Contratado 
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ANEXO B 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
1 - Objeto e descrição dos lotes: Contratação de Sistema Pedagógico de Ensino para alunos e 
professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, com treinamento de docentes, 
fornecimento de material pedagógico e de apoio para os alunos, pais e professores da Rede 
Municipal de Ensino. 
 
Lote: *vide anexo A. 
 
2 - Prazos:  
2.1. O prazo máximo para início dos serviços é de 10 (dez) dias, após o recebimento da Ordem 
de Início dos Serviços. 
2.3. O prazo para entrega dos materiais pedagógicos é de no máximo 30 (trinta) dias após o 
recebimento da autorização, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Deputado João 
Rios, nº 221, Quilombo, Iúna/ES. 
 
3 – Descrição dos serviços: 
3.1. A prestação de serviços, compreende todas as atividades necessárias à implantação de um 
Sistema Educacional de Ensino compatível com a proposta pedagógica da Secretaria Municipal 
de Educação, nos termos da Lei Nacional de Diretrizes e Bases, na Rede Municipal de Ensino 
especificada neste edital. 
3.2. O material pedagógico integrante do sistema de ensino a ser aplicado no município deverá 
ser o mesmo daquele praticado pela contratada em suas escolas e franquias da rede privada de 
ensino e deverá estar em conformidade em sua integralidade aos parâmetros e requisitos 
pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações técnicas constantes 
neste edital. 
3.3. O sistema educacional de ensino apresentado deve necessariamente conter: 
 I - Implementação de técnicas de ensino avançadas com proposta de trabalho interdisciplinar, 
elaboradas pela proponente, utilizando seu próprio material didático pedagógico que deve 
estar integrado à proposta do Sistema Educacional; 
II - Formação continuada presencial dos professores, equipe técnico-pedagógica das escolas e 
da Secretaria Municipal da Educação, realizada no município, para melhor avaliar e desenvolver 
o ensino de forma interdisciplinar; 
III - Assessoramento pedagógico permanente, com os professores tendo oportunidade de 
questionar e discutir a melhor forma de utilização do Sistema Educacional; 
IV - Encontro de orientações, palestras e oficinas interativas com os pais; 
V - Curso de capacitação a distância – via internet, para fundamentar teoricamente as práticas 
inerentes à proposta do Sistema Educacional, com a carga horária mínima de 80 horas para os 
educadores do Ensino Fundamental; 
VI - Curso de capacitação a distância – via internet, que fundamente teoricamente e oriente a 
prática pedagógica, com a carga horária mínima de 40 horas, exclusivamente para educadores 
da Educação Infantil; 

mailto:contratos@iuna.es.gov.br


 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

SETOR DE CONTRATOS  

Contrato 07/2014               Processo 1856/2013               Edital 068/2013  

 

Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, 58, centro, Iúna/ES - Cep: 29.390-000 
 Tel: (28) 3545 – 3139 E-mail: contratos@iuna.es.gov.br   

7 

VII - Portal Educacional; 
VIII - Fornecimento de material didático-pedagógico e de apoio, especificados conforme abaixo. 
3.4. Educação infantil: 
I - Material do Aluno (livros), para utilização dos alunos da Educação Infantil  1, 2, 3, 4 e 5; 
II - Material de apoio pedagógico para os professores (livros, cd musical) da Educação Infantil 1, 
2, 3, 4 e 5; 
III - Livros de orientação para os pais; 
IV - O material do Aluno deverá apresentar integração entre as disciplinas, por meio dos 
seguintes eixos temáticos: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e Sociedade, 
Movimento, Artes Visuais, Música. Os conteúdos deverão apresentar uma visão interdisciplinar, 
seguindo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, do MEC; 
V - Os temas propostos deverão estimular, de modo prazeroso, a criatividade e a vontade de 
aprender possibilitando ao aluno acesso aos bens culturais. 
VI - O material deverá trabalhar com a perspectiva de desenvolvimento integral considerando-
se os aspectos cognitivo, afetivo e sensório-motor. 
3.4.1. Características do conteúdo do material de educação infantil  1 e 2: 
3.4.1.1. Material didático do aluno: 
3.4.1.1.1. O material didático para os alunos da Educação Infantil 1 e 2, para um total 
aproximado de 145 alunos na faixa etária de 1 a 3 anos, deverá ser composto por 01 (um) livro 
anual por aluno, de acordo com o nível da criança. Impresso em quatro cores, no formato 
mínimo aproximado de 40,5 X 27 cm, papel off-set 90g, sendo apresentado em bloco, com 
pranchas descartáveis, acomodadas em estojo próprio confeccionado em papel-cartão 250g, 
acoplado e microondulado onda Kraft, com espaço para a identificação do aluno. Deve ter 
projeto gráfico moderno e dispor de espaço para a criança se expressar por meio de diferentes 
linguagens, tais como: desenho, colagem, pintura, entre outras. Também deverá integrar o 
material do aluno um livro-calendário anual (agenda). 
3.4.1.2. Material para os professores: 
3.4.1.2.1. O material para os professores da Educação Infantil 1 e 2, deverá ser apresentado em 
formato de livro, encadernação espiral, impresso em cores. Deverá conter as orientações 
necessárias aos professores que atuam nesse nível de ensino, propondo uma prática 
pedagógica voltada para o desenvolvimento integral da criança. Deverá conter ainda, 
fundamentação teórica, objetivos, conteúdos, sugestões de atividades de acordo com cada 
página do livro do aluno e, espaços para registros. Deverá acompanhar um CD musical com a 
trilha sonora pertinente às músicas contidas no material do aluno e outro CD contendo contos 
clássicos desenvolvidos especialmente para a coleção. 
3.4.2. Educação infantil 3, 4 e 5. 
3.4.2.1. Material didático para alunos: 
3.4.2.1.1. O material didático objeto desta contratação, destinado às turmas de Educação 
Infantil 3, 4 e 5 em total aproximado de 831 alunos, deverá ser composto de 02 (dois) livros 
semestrais, para cada um semestre desses níveis, formando uma coleção para ser utilizada no 
ano letivo. Deverão ter formato aproximado de 23 X 32 cm, ilustrados, impressos em 04 cores, 
em papel off-set 90g, com mínimo de 100 páginas, em posição horizontal, encadernação em 
espiral, e capa impressa em papel-cartão 300g. 
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3.4.2.1.2. Deverá também conter crachá para que a criança utilize no dia a dia da instituição 
educativa de diversas formas que permitam a ela não só a aquisição da escrita de seu nome, 
mas a gradativa construção de sua identidade. 
3.4.2.1.3. Deverá também conter etiquetas adesivas que permitam a identificação de outros 
materiais de uso individual ou coletivo.  
3.4.2.1.4. Deverá também apresentar um projeto gráfico adequado para essa faixa etária, que 
disponha de espaço para a criança expressar-se por meio de diferentes linguagens, tais como: 
desenho, colagem, pintura, entre outras. Também deverá integrar o material do aluno um 
livro-calendário anual (agenda). 
3.4.2.2. Material de apoio e palestras aos pais: 
3.4.2.2.1. O material de apoio aos pais deverá ser composto de um livro anual, ilustrados, 
impressos em cores, com linguagem de fácil compreensão, mostrando como a família pode 
participar mais ativamente das atividades escolares dos filhos. Deverá abordar, também, 
aspectos do desenvolvimento infantil, saúde, sexualidade, afetividade, limites, autoestima, 
direitos e deveres da criança e da família, prevenção às drogas e outros.  
3.4.2.2.2. Por ocasião da entrega dos livros aos familiares, um (a) docente especialista deverá 
ministrar os encontros com os familiares em forma de palestra ou oficina interativa, para 
detalhamento sobre os assuntos contidos nos mesmos. 
3.4.2.3. Material para os professores: 
3.4.2.3.1. O material do professor deverá constar de 01 (um) livro anual com encadernação em 
espiral, ilustrado, 27 x 20 cm, impresso em 04 cores. Deverá conter fundamentação teórica, 
quadro de conteúdos e encaminhamentos metodológicos. O livro deve apresentar todas as 
páginas do livro do aluno, em formato reduzido, com descrição de atividades página a página.  
3.4.2.3.2. Deverá acompanhar o livro do professor, 02 (dois) CDs Musicais, 01 CD com a trilha 
sonora das canções contidas nesta coleção e outro CD contendo contos clássicos trabalhados 
nas propostas do livro do aluno.  
3.4.2.3.3. Deverá conter cartazes com obras de arte e um calendário de parede.  
3.4.2.3.4. Todo este material deverá vir acondicionado em bolsa própria para o professor.  
3.4.2.3.5. Deverá acompanhar o material do professor, um material de apoio para datas 
comemorativas tendo como propósito desenvolver o trabalho com os alunos, focando as datas 
comemorativas numa perspectiva histórica e contextualizada. O material deverá ser composto 
de 06 (seis) volumes acondicionados em embalagem própria. 
3.4.2.4. Curso a distância – via internet: 
3.4.2.4.1. Este curso deverá destinar-se aos professores da Educação Infantil e tem duração 
mínima de 40 horas, veiculadas pela Internet.  
3.4.2.4.2. O curso deverá situar a Educação Infantil no contexto da educação brasileira, nos 
princípios orientadores dos trabalhos pedagógicos, trazendo um estudo sobre a concepção de 
infância e aprendizagem, subsidiando o professor para a sua prática pedagógica nas classes de 
Educação Infantil de 0 a 5 anos, estabelecendo relações entre os aspectos teóricos e a prática 
de sala de aula. Deverão obrigatoriamente conter as seguintes disciplinas: 
I - Princípios Orientadores do Trabalho Pedagógico  
II – A Educação Infantil e o Desenvolvimento Humano  
III - Proposta Pedagógica para a Educação Infantil  
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3.4.2.4.3. A contratada deverá fornecer as senhas para acesso aos cursos ofertados, aos 
profissionais previamente definidos pela Secretaria de Educação. 
3.4.2.5. Assessoramento pedagógico: 
3.4.2.5.1. O assessoramento pedagógico para a rede municipal de Educação Infantil 1 ao 5, 

deverá consistir em várias ações que se iniciam no contato com a equipe da Secretaria de 

Educação, quando se faz uma análise da proposta educacional do município em relação ao que 

é desenvolvido pelo Sistema seguido de cursos, palestras, visitas técnicas, entre outros. 

3.4.2.5.2. Haverão encontros com a equipe da Secretaria de Educação, objetivando dar suporte 

para o acompanhamento da implantação nas escolas.  

3.4.2.5.3. Deverão ser oferecidos cursos com enfoque teórico e desenvolvimento de atividades 

práticas, realizados durante o ano letivo, para o corpo docente e gestores das escolas, 

ministrados pelos próprios autores e/ou docentes por eles indicados. Nos dias, locais e horários 

previamente estabelecidos entre as partes, serão trabalhados encaminhamentos metodológicos 

da proposta, planejamento, critérios de avaliação e atividades dos livros dos alunos, como 

forma de capacitação para melhor utilização dos materiais e encaminhamento da ação 

pedagógica dos profissionais da educação do município, com 40 horas/aula.  

3.4.2.5.4. Deverá ser também oferecido curso específico para gestores escolares de 20 

horas/aula – com o intuito de aprofundar as discussões sobre a ação educativa, orientar o 

gestor escolar (diretor e pedagogo) no desenvolvimento de suas atribuições e acompanhar 

efetivamente a utilização do material e o desenvolvimento das ações sugeridas nos 

assessoramentos que o sistema oferece no município. Além destes, deverão ser abordados 

assuntos como atribuições do cargo, organização do trabalho pedagógico, liderança, gestão de 

pessoas, comunicação, planejamento e avaliação. Deverá ser oferecido curso específico para 

professores de Educação Física e Arte de 20 horas/aula, além de visitas técnicas realizadas nas 

escolas por uma pedagoga do Sistema, com o objetivo de verificar o desenvolvimento da 

proposta educacional, avaliando resultados das ações e viabilizar ações que venham a contribuir 

para a melhoria constante de sua implementação.  

3.4.2.5.5. A assessoria presencial, como um todo, poderá chegar a 100 horas/aula considerando 

as ações acima descritas. 

3.5. Características do conteúdo do material do ensino fundamental – 1° e 2° ano: 
3.5.1. Material gráfico e serviços a serem prestados: 
I - Material do Aluno (livros) para utilização dos alunos do Ensino Fundamental (1° e 2° ano); 
II - Material de apoio pedagógico para os professores do Ensino Fundamental, (1° e 2° ano); 
III - Materiais didáticos complementares (cartazes, encartes, bolsa).  
IV - Material de apoio aos familiares.  
V - Além do material para o aluno e do material para o professor, descritos anteriormente, 
deverá ser prestada assessoria pedagógica, pelos próprios autores e\ou especialistas por eles 
indicados, para uso adequado do material do sistema. 
VI - O suporte pedagógico será prestado de forma contínua, com agenda definida entre as 
partes, conforme carga\horária contratada, sendo efetuado in loco, pela contratada; 
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VII - O município deverá ser visitado pela assessoria designada, na periodicidade por ela 
compromissada na Proposta Técnica, e terá as seguintes obrigações: 
a) Manter contato com diretores, coordenadores e professores;  
b) Organizar e realizar os cursos de formação continuada com professores, coordenadores e 
diretores;  
c) Reunir-se com pais de aluno para realizar palestras relativas aos conteúdos dos livros dos 
pais e/ou formar equipe local para desenvolver esse trabalho;  
d) Orientar sobre o as atividades da escola, naquilo que lhe compete, considerando serviços 
contratados. 
3.5.1. Material didático para alunos:  
3.5.1.1. O material didático destinado aos de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental das escolas 
municipais da Rede Pública de Ensino, para um total aproximado de 957 alunos, para o ano 
letivo de 2013 e seguintes, deverá ser constituído de dois livros, formando uma coleção. Estes 
livros deverão ser semestrais, divididos em volumes – um por semestre para o ano letivo de 
2013 e seguintes, no formato aproximado de no mínimo 20 x 27 cm, impresso em cores, papel 
off-set 75 g, encadernação em espiral. Os livros deverão ser desenvolvidos com base na 
proposta sócio-histórica da educação, condizente com a proposta pedagógica do município. 
3.5.1.2. Estes livros deverão conter, obrigatoriamente, encaminhamento INTERDISCIPLINAR, 
contemplar o trabalho pedagógico com as áreas do conhecimento definidas para esse nível de 
ensino (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e Educação Física) 
de maneira integrada, para facilitar a construção do conhecimento do aluno numa visão de 
totalidade, para que ele possa estabelecer relações daquilo que aprenderá na escola com os 
fatos do cotidiano. 
3.5.1.3. Para os alunos de 1º e 2º anos deverá conter um caderno de atividades de casa, 
contemplando atividades relativas ao processo de alfabetização, organizados em pasta de dois 
blocos. Também deverá fazer parte deste material didático, um caderno de atividades de 
leitura e escrita trazendo situações de aprendizagem complementares favorecendo o uso do 
conhecimento e da linguagem oral e escrita. 
3.5.1.4. Cada um dos volumes deverá estar acompanhado de encartes que possibilitem 
atividades interativas com as propostas do interior do livro. Também deverá integrar o material 
do aluno um livro-calendário anual (agenda), impresso em 04 cores, ilustrado e encadernação 
em espiral.  
3.5.2. Material de apoio e palestra aos pais:  
3.5.2.1. O material de apoio aos pais deverá ser composto de um livro anual, ilustrados, 
impressos em cores, com linguagem de fácil compreensão, mostrando como a família pode 
participar mais ativamente das atividades escolares dos filhos. Deverá abordar, também, 
aspectos do desenvolvimento infantil, saúde, sexualidade, afetividade, limites, autoestima, 
direitos e deveres da criança e da família, prevenção às drogas e outros.  
3.5.2.2. Por ocasião da entrega dos livros aos familiares, um (a) docente especialista deverá 
ministrar os encontros com os familiares em forma de palestra ou oficina interativa, para 
detalhamento sobre os assuntos contidos nos mesmos. 
3.5.3. Material para os professores:  
3.5.3.1. O material do professor deverá atender a necessidade de fundamentação teórica e 
encaminhamentos metodológicos propostos nos materiais do aluno. 
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3.5.3.2. Dessa forma, o livro do professor deverá conter a fundamentação teórica, descrição das 
áreas do conhecimento (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e 
Educação Física), quadro de conteúdos, critérios de avaliação e descrição de atividades 
condizentes com cada página do livro do aluno. 
3.5.3.3. O material do professor do 1º e 2º ano deverá contemplar, também, cartazes e 
alfabeto de dimensões ampliadas. 
3.5.3.4. Deverá conter no material dos professores, livros de áreas específicas – Educação 
Física, com toda a organização de todas as atividades contempladas dessa área para o 1º e 2º 
ano, e Livro de Artes, com fundamentos de área, informações sobre artistas e suas obras. 
3.5.3.5. Deverá conter um livro de registros do professor para professores de 1º e 2º ano com 
espaços para planejamento das aulas e registros do desenvolvimento de cada aluno. 
3.5.3.6. Todo o material do professor deverá ser apresentado acondicionado em bolsa própria, 
que possibilite a organização do trabalho diário do educador. 
3.5.3. Cursos a distância – via internet: 
3.5.3.1. Este curso, veiculado pela Internet, deverá ter como fundamento as práticas 
pedagógicas desenvolvidas no dia-a-dia das escolas municipais, com carga máxima horária de 
80 horas, devendo ser desenvolvido por especialistas na área educacional, destinando-se aos 
profissionais do Ensino Fundamental. O professor poderá optar pelo horário de estudo de 
acordo com suas possibilidades. 
3.5.3.2. Deverá também aprofundar as reflexões sobre os fundamentos da proposta curricular, 
estabelecer a relação conteúdo, sua metodologia e avaliação. Articular os fundamentos 
filosóficos, o desenvolvimento humano e a prática pedagógica. Trabalhar com os valores éticos, 
desenvolvimento cognitivo e psicológico, tendo em vista a aquisição do conhecimento tanto 
por parte do aluno como do professor. 
3.5.3.3. Deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes disciplinas: 
I - Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos  
II - A Proposta Pedagógica, o Desenvolvimento Humano e o Processo de Ensino/Aprendizagem  
III - Gestão Escolar  
IV - Avaliação na Prática Pedagógica  
3.5.3.4. A contratada deverá fornecer as senhas para acesso aos cursos ofertados, aos 
profissionais previamente definidos pela Secretaria de Educação que realizarão o curso em 
horários definidos de acordo com suas possibilidades. 
3.5.3. Assessoramento pedagógico:  
3.5.3.1. O assessoramento pedagógico deverá consistir em várias ações que se iniciam no 
contato com a equipe da Secretaria de Educação, para analisar a proposta educacional do 
município em relação ao que é desenvolvido pelo Sistema Educacional, para implantação do 
material didático. Em seguida deverão realizar-se cursos de fundamentação teórica para essa 
mesma equipe, objetivando dar suporte para o acompanhamento da implantação nas 
escolas e, encontros durante o ano letivo, entre todos os professores envolvidos, a equipe 
técnico-pedagógica e os autores e/ou docentes por eles indicados.  
3.5.3.2. Nos dias, locais e horários previamente estabelecidos entre as partes, deverão ser 
trabalhados encaminhamentos metodológicos da proposta, planejamento, critérios de avaliação 
e atividades, como forma de capacitação para melhor utilização dos materiais e 
encaminhamento da ação pedagógica pelos profissionais da educação do município. 
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3.5.3.3. Considera-se um mínimo de 40 horas/aula por professor, podendo o assessoramento, 
como um todo, somar até 80 horas/aula, consideradas as ações descritas anteriormente.  
3.6. Portal educacional: 
3.6.1. O Sistema Educacional deverá ter à disposição da Secretaria de Educação o seu próprio 
Portal Educacional. Deverá conectar-se a um endereço web. O professor e o gestor educacional, 
serão convidados a usar as suas chaves para abrir os portões educacionais.  
3.6.2. Deverá ser apresentada uma inovação tecnológica e comunicativa, tratando-se de um 
projeto de alto valor agregado, respondendo plenamente às exigências de informação, 
capacitação e comunicação entre Secretarias de Educação, escola e seus professores.  
3.7. Tabela de quantidades de alunos por série:  
 

SÉRIES / ANOS ALUNOS 

Educação Infantil 1 41 

Educação Infantil 2 96 
Educação Infantil 3 94 

Educação Infantil 4 293 

Educação Infantil 5 366 

Ensino Fundamental 1° ano 351 
Ensino Fundamental 2° ano 400 

TOTAL 1641 
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