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Prefeitura Municipal de lm pe ra triz
Com issão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
PREGÃO PRESENCIAL N'OO5/2019 - CPL

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 005/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LIC|TAçÃO - CPL, vincutada ao gabinete do
Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas
alteraçóes posteriores, com sede e foro na cidade de lmperatriz/tvlA, com sede à Rua
Urbano Santos, '1657 - Bajrro JuÇara - lmperatrrz - IvlA - CEP 65.900-505, neste ato
representado Presidente, Sr. Bruno Caldas Siqueira Freire, brasileiro, casado, portedor
da Cédula de ldentidade n' 000042210795-6 SESP/IVA e do CPF no 620.197 .243-91,
nomeado por meio da Portaria no 5569, de 'lg de Dezembro de 2017 , publicada em
2011212017, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto lrlunicipal no 27 de 04 de
julho de 2014, considerando o julgamento da licataÇão na modalidade de pregão, na
forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS n'005/20í9, publicada no dia 04 de
fevererro de 20'19, abertura da sessão em 18 de fevereiro de 20'19. às '14:00h, Processo
Administrativo n.o 20.001.297812018 - SEMED, resolve registrar os preços da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classrficaÇão por
ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, Decreto n.o 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal no.
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municrpal no. O22|2OO7, Decreto Í\ilunicipal no 13
de 3í de março de 2015, em conformrdade com as disposiÇões a seguir

1.

DO OBJETO

1.í A

presente Ata tem por objeto

a Contratação de empresa especializada

no
Bullying,
Prevenção e Cuidados para com o Mosquito Aedes Aegypti, Drogas, Educação para
o Trânsito e Educação Física, sendo todos os materiais destinados a Educação lnfantil
escrito com letra "Bastão", os demais níveis com legibilidade gráfica adequada ao nível
de escolaridade, com conteúdo bem distribuído na página, de acordo com as novas
normas ortográficas da Língua Portuguesa. todos os materiais devem ser desprovidos de
qualqr]sp trpo de preconceitos e/ou doutrinas religiosas, mas com mensagens de valor
moral como ética, cidadania, respeito, etc., deve ser trabalhado todos os conteúdo
conceituais. procedimentais e atitudinais, voltados para habilidades e competência
Todos os materiais baseados na Nova Base Nacional Comum Currrcular (BNCC) q
,')\r'
possibilite o processo de alfabetização e letramento, dentro das novas propostas
\J-.'
pedagógicas, contendo atividades vinculadas ao conteúdo, bem como a exploração de
materiais concretos e que aborde os conteúdos interdisciplinarmente. Apre sentaÍ os

fornecimento

de Mãtêrial Didático para Combate e Prevençâo ao

. N\

I{ua Iirbano Santos. i657 l]lriÍr{).luçara
ClrP: 65.900-50-i - lnrp,rrirtri/ \lA

a\
\,m&{J}

v

46\
r''<,

ESTADO DO MARANHAO

Prefeitura Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
conteúdos objetivando o desenvolvimênto das capacidades das crianças na apropriaçáo
de suas potencialidades corporais, afetivas, cognitivas e de posturas essenciais como
cooperação, responsabilidade, autonomia e autoconfianÇa, pata que as crianças
desenvolvam suas hipóteses a cerca do mundo em que vivêm para melhor compreensão
da realidade. Todo material de Bullying e Drogas devem conter: Livro do Aluno, Livro do
Professor, Livro da Família, Portal Educecional e FormaÇão Continuada; os Livros de
Trânsito e Aedes Aegypti devem conter: Cartilha do Aluno, Guia de Orientações para o
Professor, Jogos Didáticos, Portal Educacional e Formação Continuada; os Livros de
Educação Física devem conter: Livro do Aluno Teórico, Livro do Aluno Prático, Roteiros
Didáticos para o Professor, Portal Educacional e Formação Continuada, sendo para
alunos da EducaÇão lnfantil e Ensino Fundamental para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Educaçáo da Prefeitura Municipal de lmperatriz /MA, do Pregão
Presencial no 005/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta
vencedora, independentemente de transcriÇão.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAçOES, QUANTITATIVOS e FORNECEDORES
2.'1. Do

quantitativo
QUANTITATIVO

N"

ORD

DESCRIÇÃO

QUANTITATIVO

óRGÃos

óRGÂo NÀo

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

2.000

10.000

LOTE I . BULLYING
Livro do ALUNO, material didático que trate do
processo de intimidaÇão sistemática, quando há

violência fisica ou psicológica em atos de
humilhação ou discriminação, considerando
também a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentáÍios e âpelidos
pejorativos, entre outros, para Educação lnfantil,
ISBN Íegistrado, contendo capa no tamanho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IN,IUNE 2509. / Saida em
CTq com maolo conlendo no minin]o 100 (cem)
páginas medindo 20 5x27.scm. impresso em 4

coÍes, tinlâ escala em off-set IIMUNE 909. /
1

Saida em CTP, apresentando lombada de gmm,

corte, laminaçáo brilho de um lado para
durabilidade do mateÍial, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatÍiz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas
lecnológicas, para serem utilizadas com a
coleção de livros: 1) Um aplicativo para

s

smaÍtphone que deve lrazer a drnamrzaçáo na

abordagem

dos conceilos com

estrutura

pedagogicamente elaborada, destacando-se as
seguintes características. drsponibiltza( aos
USUANOS

o

conteúdo

de

{oIq__qll's!Uga_-
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e organizado,
com linguagem acessivel a faixa etária;
escalonada com acesso prático

T

-"r_--.--_-

e praticidade de
aluahzação de conteúdo através de conexão onlinei apresentar atividades com o conteúdo dos
proporcionando agilidade

livros atÍaves de: jogos. qurz. acesso á
informaÇões e noticias; moniloramento de
usuários e relâtórios de utilizaçáo; orientaÇÕes
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros:
apresentar o acesso e liberação de usuário
atravês chaves de acesso ou QR Codes
inseÍidos ao longo dos cápitulos que terão como

propósito de auto gerenciar o avanço nas
atividades educacionais. 2) Atlas digital ê
interalivo com leoÍia e propostas de exêrcicios
práticos para utilizaçâo em computadoÍes.
Ferramenta didática em formato digilal com
possibilidade de interaÇáo do usuário onde é

possível explorar as atividades dos livros.

O

software deverá apresentar uma área de
curiosidades com inÍormaçÕes diversas sobre o
conteúdo dos livros. Acompanhâm o
fornecimento do software: manuai de instalação,

funcionamento e utilização. Licenciamento e
autenticaçáo: Remoto, através da internet. O
soÍtware deverá ser executado em hardware
com os minimos quesitos. Memória 2GB EspaÇo

em Disco '10G8 Sistema Operalivo Windows 7
ou supeíor Placa Orafrca 8001r.48 ou superiot
com

I

rantia de 12 meses

Livro do PROFESSOR, material didático que
trate do processo de intimidaçáo sistemáticâ,
quando há violência fisica ou psicológica em

I

atos de

humilhaÇão ou discriminaçáo,
considerando também a prevenção aos ataques

fisicos, insultos, ameaças, comentários e
apelidos pejorativos, entre outros, paru
Educaçáo lnÍantil, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no

mínimo 100 (cem) páginas

medindo

20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala
2

em ofí-set llvlUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte.

2 000

10.000

laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refllado e com cola

PUR. impressão de qualidade que náo
o verso da págrna. impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Conter informaÇôes
aulas
didáticos-metodológicas para
contextualizadâs, com sullestões de
comprometa

encaminhamento, pesquisâs, mediaÇões

rT\

e

proietos didáticos para instÍumentalizar o
trabalho do professor CompÕe o material

L

também, PORTAL EDUCACIONAi-.

\§

ara acesso

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro.luçara
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a todos os pÍofessores, que ofereça subsidios
para o proÍessor atuar em sala de aula,
informâtivo e atualizaçôes do conteúdo, bem
como espaÇo para trocas de experiências com
demais professores, espaços para canais de
atendimento como chat, teleÍone, skype para
possiveis dúvidas na execução do trabalho e
oferecer suporte para aprimorãmento do
profissronal. Compóe lambem. FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no inicio do período letivo
e '10 (dez) horas apôs 120 (cento e vinte) dias
do uso do material.
Lrvro da FAM LlA, material didático que tÍate do

processo de intimidaçâo sistemática, quando há

ou psicológica em atos de
humilhaÉo ou discriminaçao. considerando
também a prevenÇáo aos ataques físicos,
insultos, ameâças, comentários ê apelidos
violência fisica

pejorativos, entre oulros, para EducaÇáo lníantil,

ISBN registrado, contendo capa no lamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em
CTP, com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20 5x27.scm, impresso em 4
3

cores, tinta escala em off-set lN.4UNE 909. /

2 000

10 000

2.000

10 000

Saida em CTq apresentando lombada de gmm,

corte, laminação brilho de um lado para
durabilidâde do material, sendo dobrado e
reÍilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brâsileiro. Os
temas para discussão em familia devem
respeitar todas as formaÇões de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma facrlrtaÇáo de lertura e compreensão
do conteúdo.

Livro do ALUNO, material didático que trate do
processo de intimidação sistemática, quando há

violência física ou psicológica em atos de
humilhaçáo ou discriminaÉo, considerando
também a pÍevenção aos ataques fisicos,
insullos, ameaças, comentários e apelidos

pejoÍativos, entre outros,

paz

Ensino

Fundamental Anos lnciais (10 ao 5" ano), ISBN

regastrado, contendo

4

capa rlo

tâmanho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escâla em Triplex IMUNE 2509. / Saida em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4

cores, tinta escâla em off-set lNtlUNE 909. /
Saída em CTP apresentando lon'rbada de gmm,
corte, laminação brilho de um lado para

durâbilidadê

do

material. sendo dobrado

e

e com cola PUR, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da
reÍilado
pag lna

:

.iln plesso--I_q-.
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lmperâtriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas fenamentas
tecnológicas, parâ serem utilizadas com

coleção

de livros: 1) Um

smartphone que deve trazer a

abordagem

a

para
dinamização na

aplicativo

dos conceitos com

estrutura

pedagogicamente elaborâda, destacândo-se as

seguintes características: disponibilizar aos
usuários o conteúdo dê Íorma dinâmica,
esca,onada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível a faixâ etária,
proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo atravês de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

lrvros atravês de: jogos, qurz, acesso à
informaçÕes e notíciãs: monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaÉo; orienlações
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livrosl
apresentar o acesso e literaÇão de usuario
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que terão como
propósito de auto gerenciar o avanÇo nas

atividades educacionais.

2) Atlas digital

e

rnleralivo com teoria e propostas de exercicios

práticos para utilizaçáo em computadores.
Ferramenta didática em Íormato digital com
possibilidade de interaçáo do usuário onde é
possível exploÍar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com inÍormaÇôes diversas sobre o

conteúdo dos livÍos. Acompanham

o

fornecimento do soÍlware. manual de instalação,

funcionamenlo e utilizaçáo. Licenciamenlo e
autenticaÇãô: Remoto, através da internel. O
software deverá ser execulado em hardware
com os mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço

em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa GÍafrca 800M8 ou supenor
com arantia de 12 meses

---

Livro do PROFESSOR. material didático que
trate do processo de intimidação sistemática,
quando há violência físicâ ou psicológica em

-+

alos de humilhaçâo ou

discrirninaÇão
considerando também a prevençâo aos ataques

fisicos, insultos, ameaÇas, comentários

e

apelidos pejorativos, entre outros, para Ensino
Fundamental Anos lnciais (1o ao 50 ano). ISBN
5

registrado, contendo

capa no

tamanho

corte. laminaçáo brilho de um lado para
durabilidade do materiat. sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impre§9& de

10.000

2 000

27.5x43.3cm. sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex |[.4UNE 2509. / Saída em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medindo 20 5x27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set INIUNE 909. /
Saída em CTP apresentando lombada de gmm,

fTN

\N
-L
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qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informaçôes didáticos-metodológicas para aulas

contextualizadas, com sugestÕes de
encâminhamento, pesquisas, mediaçóes e
projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do pÍofessor. Compôe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso
a todos os professores, que ofereçâ subsídios

para

o

professor aluar

em sala de

aula,

informativo e atualizações do conteúdo, bem
como espaço para líocas de expeÍiêncras com
demais proíessores, espaÇos para canais de
alendimento como chal, telefone. skype para
possíveis dúvidas na execução do trabalho e

oferecer suporte para aprimoramento do
proÍissional. Compõe também, FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horâs no início do período letivo
e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias
do uso do material.
Livro da FAIVI LlA, material didático que trate do
processo de intimidação sistemática, quando há

_tl

violência fisica ou psicológica em atos de
humilhaçáo ou discriminaÇão. considerando
tambêm a prevençáo aos ataques físicos,
insultos, ameaçâs, comentários e ãpelidos

pata Ensino
Fundamental Anos lnciais (1" ao 5" ano), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho
pejorativos, entre oulros,

6

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex |N.4UNE 2509. / Saída em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4
cores, tinla escalâ em oÍf-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresêntando lombada de gmm,

2 000

10.000

2 000

10 000

corte. laminaÇão brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobÍado e
reÍilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não compromela o verso da
página. impresso na contrâ capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional BÍasileiro. Os
lemas para discussão em familia devem
respeitar todas as Íormaçoes de núcleos

familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma Íâcilitação de leitura e compreensáo

l

do conteúdo.

I

Livro do ALUNO, material didático que trate do
prccesso de intimidaÇão sistemática, quando há

psicológica em atos de
discriminaÇão, considerando
prevenÇão aos ataques físicos,

violência física
humilhaÇão

7

ou

ou

também a
insultos, ameaças, comentários

e apelidos
pejorativos, entre outros, paÍa Ensino
Fundamental Anos Finais (6" ao 9" ano), ISBN
registrâdo, contendo âpa no tamânho
27 .5x43 .3Çül ,99!tqq implqs_so q[' !91_e_s lIQ ] _,L__

,___.._
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trnta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)

páginas medindo 20.5x27.scm, impresso êm 4

cores, tinta escala em off-set lN,IUNE 909. /
Saída em CTq apresentando lombada de 9mm,

cortê, laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refiiado e com cola PUR, impressáo de
qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com a

coleção

de livros: 1) Um

aplicativo para

smartphone que deve tÍazeÍ a drnamizaçáo na

abordagem

dos conceitos com

estrutura

pedagogicamente elaborada, destacando-se as

seguintes características: disponibilizar aos
usuários o conleúdo de Íorma dinâmica,
escalonada com acesso prático e organizado,
com linguagem acessível a Íaixa etáriâ,
proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçâo de conteúdo através de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

Lvros através de: jogos. quiz. acesso á
informaçôês e noticias; monitoramento de
usuários e relatórios de utalizaçãot orientaçóes
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÉo de usuário
atrâvés chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao lôngo dos capitulos que teráo como
propósito de auto gerenciar o avanço nas

2) Atlas digital e
e propostas de exercicios

atividades educacjonais
Inleratrvo com teoíia

práticos para utilizâÇáo em computâdores.
Ferramenta didátiÉ em formato digital com
possibilidade de interaÇão do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livÍos O
software deverá apresentar uma área de
curiôsidades com informaÇões divêrsas sobre o

conteúdo dos livros. Acompânham

o

Íornecimento do soÍtware: manual de instalação,
funcionamento e utilizaÇão. Licenciamento e
autenticaÇão: Remoto, através da internet. O

software deverá ser executado em hardware

com os mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço

em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou supefloÍ Placa Gráíica 800À/B ou superioÍ
com arantia de '12 meses

Livro do PROFESSOR. mâterial didático que
trate do processo de intimidaçáo sistemática,
quando há violência Íisica ou psicológica em

t

B

atos de humilhâçâo oL,

discrlminaÇáo.

considerando também a prevenção âos ataques

fisicos, insultos, ameaças, comentários

-

r

t
2.000

N

10.000

e

apelidos pejorativos, entre outros, para Ensino
amental Anos Finais 6o ao 9o ano), ISBN

-i-l-elLq
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registrado, conlendo

apa no

tamanho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex llúUNE 2509. / Saída em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medindo 2O.5x27.5cm, impresso em 4
cores. tinta escala em off-set IMUNE 909 /
Saida em CTP, apresenlando lombada de gmm,

corte. laminação brilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e
refilado e com cola PUR, impÍessão de
qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmpeÍatriz e o Hino Nacional Brâsileiro. Conter
informâções didáticos-metodológicas para aulas

conteíualizadas, com sugestôes

de

encaminhamento, pesquisas, mediações e

projetos didáticos para instrumentãlizar o
trabalho do professor. Compôe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL. para acesso
a todos os professores, que ofereça subsídios

para

o

proíessor atuar

e

em sala de

âulâ.

atualizações do conteúdo, bem
como espaço para trocas de experiéncias com
demais professores, espaços para canais de

iníormativo

atendimento como chat, telefone, skype para
possiveis dúvidas na execuÉo do trabalho e

oferecer suporte para aprimoramento do
profissional. Compóe tambêm, FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no inicio do periodo letivo

e 10 (dez) horâs após 120 (cento e vinte)

dias

do uso do material.
Livro da FAI\.4 LlA. material didático que trate do
processo dê intimidação sistemática, quando há
violência física ou psicológica em atos de

l

humilhação ou discÍiminaçáo, considerândo
também a prevenção âos ataques físicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos

l

para Ensino
Fundamental Anos Finais (60 ao 90 ano), ISBN
registrado, conlendo capa no tamanho
pejorativos, entre outros,

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.'cm. impresso em 4

cores, tinta escala em ofi-set IMUNE 909. /

2.000

10 000

Saida em CTP, apresêntando lombada de gmm,
corte, laminação brilho de um lado para

I

do

material, sendo dobÍado e
refilado e com cola PUR, impressáo de
qualidade que não comprometa o verso da
página, tmpresso na contrâ capa o Hino de
durabilidâde

I

lmperahiz e o Hino Nâcional Brasileiro. Os
temas para discussão em fâmília devem
respeitâr todas as formaçóes de núcleos

N

familiares, teÍ respeito e empatia na linguagem
para uma facrlitaÇão de lettura e compreensão
do conteúdo.

\

x
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LOTE 02 . COMBATE E PRÉVÉNÇÃO AEDES EGYPTI

Cartilha que melhore as formas de prevençáo e
combate ao mosquito transmissor de doenÇas,
ensinando como combater os focos de acúmulo

de água, locais propicios para a criação

do

mosquito, como não acumular água em latas,

embalagens, copos plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas,

jarros de ffores, garrafâs, caixas

d'água,

tambores, latôes, cisteÍnas, sacos plásticos e
lixeiras, entre oulros, para Nivel lnicial (03 a 06

anos), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impÍesso em
cores 4x0 / tinta escala em TÍiplex IMUNE 2509.
/ Saida em CTq com miolo contendo no minimo

60 (sessenta) páginas medindo 20.5x27.5cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando

lombada de 3mm, corte, laminaçáo brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refrlado e grampeado, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia de
Orientações Pedagógicas para o Professor + 03
Jogos Pedagógicos, sendo um jogo dã memória,

um quebra-cabeça adequado a faixa etária

e

desenhos para colorir sobre o tema +
FORMAÇÃO CONTINUADA de no mínimo 20
1

(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no inicio do
periodo letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento
e vinte) dias do uso do material. Deve também
apresentar duas ferramentas tecnológicas. para
serem utilizadas com a coleção de livrosr 1) Um
aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamizaÇão na âbordagem dos conceitos com

800

4.000

estrutura pedagogicãmente elaborâda,
destacando-se as seguinles características:

disponibilizar aos usuários o conteúdo de Íorma

dinâmica, escâlonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessivel a Íaixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
alualizaçào de conleúdo atraves de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

livros atÍavés de: jogos. qurz, acesso à
informaçóes e noticias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaçâo; orientações
de atividades aos professoíes, manteÍ total
compatibilidade com o conteúdo dos livros,
apresentar o acesso e liberação de usuário
através chaves dê acesso ou OR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que terão como
propósito de auto gerenciar o avanço nas

atividades educacionars.

2) Atlas digital e

inlerativo com teofla e propostas de exercíctos

práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática ern formato digital com
do usuáíio onde é
sibilidade de inte
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçata
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possivel explorar as atividades dos livros.

software deverá apresentar uma área

O

de

curiosidâdes com inÍormações diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompanhâm

o

fornecimento do software: manual de instalação,

funcionamento e utilizaÉo. Licenciamento e
autenticaçáor Remoto, através da internel. O
software deveÍá ser executado em hardware
com os minimos quesitos. Memória 2GB Espaço

em Disco 10GB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa GráÍica 800lVlB ou superior.
com

Íantia de 12 meses

CaÉilha que melhoÍe as formas de prevençáo e
combate ao mosquito transmissor de doenÇas,
ensinando como combater os focos de acúmulo
de água, locais propicios para a criação do
mosquito, como não acumular água em latas,

embalagens, copos plásticos, tampinhas de
reÍrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas,

jarros de flores, garraÍas, caixas

d'água,

tambores, latóes, cisternas, sacos plásticos e
lixeiras, entre outros, para Nivel lntermediário
(07 â 10 anos), ISBN registÍado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex INIUNE 2509.
/ Saida em CTP com miolo contendo no minimo

60 (sessenla) páginas medindo 2O.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando

lombada de 3mm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e reÍilado e grampeado, impressáo de
qualidade que náo compromêta o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia de
Orientaçôes Pedagógicas para o PÍofessor + 03
Jogos Pedagógicos, sendo um jogo da memória,

800

4 000

um quebra-cabeÇa adequado a faixa etária e
desenhos para colorir sobre o tema +
FORMAÇÃO CONTINUADA de no minimo 20
(vinte) horas sendo 10 (dez) horas no início do
periodo letivo e 10 (dez) horas após '120 (cento
e vinte) dias do uso do material. Deve também
apresentar duas feÍramentas tecnológicas, pâÍâ
serem utilizadas com a coleçáo de livros: 1) Um
aplicativo para smartphone que deve trazeí a
dinamizaÇáo na abordagem dos conceitos com

s

estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes caracteristicas:

disponibilizar aos usuários o conteúdo de Íorma
dinâmica. escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessivel a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
alualização de conteúdo através de conexão onlinei apresentar atividades com o conteúdo dos

Y

livros atraves de. jogos. quiz. acesso a
informaçóes e notícias, monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaÇáo: orie rllgEors

1657 Bairro Juçarâ
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de

atividades aos proÍessores. manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário

atÍavés chaves de acesso ou QR Codes

inseridos ao longo dos capitulos que terâo como
p.opôsito de auto gerenciar o avanço nas

atividades educacionais.

2) Allas digital e

interalivo com teoria e propostas de exercícios

práticos parâ utilizaÉo em computadores.
Ferramenta didáticâ em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possivel explorar as alividades dos livros. O
soítware deverá apresentar uma áreâ de
curiosidades com informações diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompânham

o

fornecimenlo do software: manual de instalação,

Íuncionamento e utilização. Licenciamento e
autenticaçáor Remoto, através da internet. O
software deverá ser executado em hardware
com os mínimos quesitos: l\,4emória 2GB Espaço

em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows

7

ou superior Placa GÍáÍica 800M8 ou superior
corn

arantia de 12 meses

Cartilha que melhore as formas de prevençao e
combate ao mosquito transmissor de doenças,
ensinando como combater os focos de acúmulo

de água, locais propícios para a criação

do

mosquito, como não acumular água em latas.

embâlagens, copos plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas,
d água,
tambores, latÕes, cisternas, sacos plásticos e

jarros de ílores, garrafas, câixâs

lixeiras, entre outros, para Nivel Final (11 a 14

anos), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509.
/ Sarda em CTP, com miolo contendo no mínimo

60 (sessenta) páginas medindo 2O.5x27.'cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
INIUNE 909. / Saída em CTq apresentando
:l

lomt ada de 3mm, corte. laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo

800

4 000

dobrado e reÍilado e grampeado. impressáo de

qualidade que não comprometa o verso da
página, impÍesso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Bras;leiro + Guia de
OrientaÇões Pedagógicâs para o ProÍessor + 03
Jogos Pedagógicos, sendo um jogo da memória,

um quebra-cabeça adequado a Íaixa etária e
desenhos para coloriÍ sobre o tema +
FORIVIAÇÃO CONTINUADA de no minimo 20
(vinte) horas sendo '10 (dez) horas no inicio do
periodo letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento
e vinte) dias do uso do material. Deve também
apresenlar duas ferramentas tecnológicas, para
serem utilizadas com a coleçao de livros: '1) Un]
aplicativo para smartphone que deve trazeÍ a
dinamiza o na aborda em dos conceitos com

(

-/n
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estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes caracteristicas:
disponit ilizar aos usuários o conteúdo de forma

dinâmica, escalonada com acesso prático e
organizado, com linguagem acessivel a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçáo de conteúdo alravés de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

livros através de: Jogos, qurz acesso à
informações e noticias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaÇáo; orienlaÇôes
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livÍos:
apresentar o acesso e libêraÇâo de usuáno
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que terão como
propósito de auto geÍenciar o avanço nas

2) Atlas digital e
e propostas de exercicios
práticos para utilização em computadores.
Fêrramenta didática em formato digital com
possibilidadê de interaçáo do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
atividades educacionais.
interatrvo com teoria

curiosidades com informâções diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompanham

o

Íornecimento do software: manual de instalação,

funcionamento e ulilização. Licenciamenlo e
autenticação: Remoto, através da internel. O
softwaÍe deverá ser executado em hardware
com os mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço

em Disco 10GB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa Gráfica 8001\.48 ou superior.
I

com qarantia de 12 meses
LOTE 03 . DROGAS
Livro do ALUNO, material didático que tenha por
objetavo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável
relevância nos mais diversos contextos sociais.
em funÇáo da complexidade da questão e dos
prejuizos associados ao abuso e á dependência

dessas subslâncias, para a Educaçáo lnÍantal,
ISBN registrâdo, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /

1

tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas mediirdo 20.5x27.'cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off'set INIUNE 909. /
Saida em CTP, apresentando lombadã de gmm.

2.COA

10 000

corte, laminaÇáo brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e
rerllado e com cola PUR, tmpressão de
qualidade que não compromeia o verso da
página, impresso na conlra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve
também apresentar duas ferramentas
tecnologicas, para serem utilizadas com a
Um apl icatrvo para
co
de livros:

l\N

'1
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smartphone que deve trazer a dinamização na

abordagem

dos conceitos com

estrutura

pedagogicamenle elaborada, destacando-se as

seguintes caracteristicas: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmicê.

escalonada com acesso pÍático

com

linguagem acessível

e

organizado,

a faixa etária;

e praticidade de
atuahzaçâo de conteúdo atraves de conexão on
line: apresentar atividades com o conteúdo dos
proporcionando agilidade

livros alravés

de jogos. quiz

acesso à
notícias, monitoramento de
usuários e relatórios de utilização: orientaçôes
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros,
apresenlar o acesso e liberaçáo de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
informaçóes

e

inseridos ao longo dos capitulos que terão como

propósito de auto gerenciar o avanÇo nas
atividades educacionais. 2) Atlas digital e
interativo com leoria e propostâs de exercicjos

práticos para utilização em computadores.
Ferramenta didática em ÍoÍmato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
soÍtware deverá apresentar uma área de
curiosidades com informaçôes diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompanham

o

fornecimento do software: manual de instalação,

funcionamento e utilizâçáo. Licenciamento e
autenticaçáo: Remoto, através da internel. O
software deverá ser executado em hardware
com os mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço

em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou supenor Placa Gráfrca 800[,48 ou superior.
corn
t

antia de 12 meses

Livro do PROFESSOR, material didático quê
tenha por objetivo prevênir o uso indêvido de
substâncias psicoativas, sendo tal aÉo de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funçáo da complexidade
da questão e dos preiuizos associados ao abuso

dependência dessas subsláncras. para a
Educação lnfantil, ISBN registrado, contendo

êà

)

capa no tâmanho 27.5x43.3cm, sendo imprêsso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTq com miolo contendo no

minimo 100 (cem) páginas

medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

2.000

'10.000

em off-set IMUNE 909. i Saidâ em CÍP,
apresentando lombada de 9mm, corte,

\

laminaÉo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e relllado e com cola

PUR. rmpressão de quahdade que náo
compromela o verso da pâgrna. impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. ConteÍ inÍormaÇóês
didátrcos metodol

ICAS

it

ta

aulas

t!'
Í1
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contextuãlizadas, com sugestôes de
encaminhamento, pesquisas, mediações e
projetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do proÍessor. Compõe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso
a todos os professores, que oíereça subsídios

para

o

professor atuar

em sala de

âula,

informativo e atualizações do conteúdo, bem
como espaço para trocas de experrêncras com
demais proÍessores, espãços para canais de
atendimento como chat, telefone, skypê para
possíveis dúvidas na execuçáo do trabalho e

oÍerecer suporte para aprimoramento do
profrssional Compõe também. FORMACÀO
CONTINUADA de no minimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no início do periodo letivo

e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)

dias

do uso do material.

Livro da FAM LlA, material didático que tenha

por objetivo prevenir o uso indevido de
subslâncias psicoativas, sendo tal açáo de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em ÍunÇão da complexidade
da questão e dos prejuízos associados ao abuso
e à dependência dessas substàncias. para a

Educaçáo Infantil, ISBN registrado, contendo
capa no tamanho 27.5x43.3crn, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escâla em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTP com miolo contendo no

mínimo 100 (cem) páginas
3

medindo

20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinia escala
em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP

2 000

10 000

2 000

'10

apresentândo lombada de gmm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e ÍeÍilado e com cola

PUR, impressão de quahdade que náo
o verso da págrna impresso na
contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
compíometa

Nacional Brasileiro. Os temas para discussão

em familia devem respeitar todas as íormaÇóes

de núcleos familiares, teÍ respeito e empatia na
linguagem para uma Íac,litaçáo de leitura e
eensão do conteúdo
Livro do ALUNO, material didático que tenha por
objelivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tâl âção de inquestjonável
relevância nos mais diversos contextos sociais,
em funçâo da complexidade da questão e dos
prejuízos associados ao abuso e à dependência
dessas substáncias, para o Ensino Fundamental
(1o ao 5o ano), ISBN registrado, contendo capa
no lâmanho 27 5x43.3cm. sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509.
/ Saída em CTP com miolo contendo no minimo
CO

4

100 (cem) páginas medindo 20.5x27.'cm,
4 cores, tinta escala em off-set

impresso em

II/UNE 909.

/

000

t-;

f§

Saida em CÍP, apÍesentando

lombadâ de gmm, corte, lamina

o brilho de um

-t'fl

Rua Urbano Santos, 1657 BairÍo Juçara
CEI': 65.900-505 - Imperalri/-i lllA

§

\?w

E7

ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de lm pe ratriz
Comissão Pe rma ne nte de Licitação

Superintendência de Registro de Preços

t

lado para durabilidade do material,

sendo

dobrado e refilado e com cola PUR, impÍessão
de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve

também apresentar duas

ferramentas

tecnolôgicas, para serem utilizadas com a

coleçáo

de livros: 1) Um

aplicativo para

smartphone que deve trazer a dinamização na

abordagem

dos

conceitos com estrutura

pedagogicamente elaborada. destacando-se as

seguintes caÍacterísticas: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica,

e organizado,
com linguagem acessível a faixa etária:
escalonada com acesso prático

proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão online; apresenlar atividades com o conteúdo dos

livros ahavés de. jogos. quiz. acesso a
informações e noticias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilizaçáo; orientaÇões
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberâçáo de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que terão como
propósito de auto gerenciar o avanço nas

atividades educacionais.

2) Atlas digital e

inlerativo com teoria e propostas de exercícios

práticos para utilizaçáo em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividâdes dos livros. O
software deverá apresenlaÍ uma área de
curiosidades com informaçôes diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompanham

o

fornecimento do software: manual de inslalação,
funcionamenlo e utilização. Licenciamenlo e

âutenticaçáo: Remoto, através da internet. O
software deverá ser executado em hardware
com os minimos quesitos: N/lemória 2GB EspaÇo

em Disco 1oGB Sistema OpeÍativo Windows

ou supenor Placa GÍáfica

8001\.48

7

ou superior.

com arantia de 12 meses

Livro do PROFESSOR, material didático que
tenha por objetivo prevenir o uso indevido de
substáncias psicoalivas, sendo tal aÉo de
inquestionável relevância nos mais diversos
contextos sociais, em funçáo da complexidade
da questão e dos prejuizos associados ao abuso
5

e à dependênciâ

dessas substâncias. paÍa o

2.000

ao 5" ano), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho
Ensino Fundamental (10

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escalã em Triplex lN.{UNE 2509. / Sâída em
CTP com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginâs medindo 20 5x27.5cnt, impresso em 4
cores, tinta escâla em off'set l[,4UNE 9!gr /

10 000

N

L
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Saída em CTq apresentando lombada de gmm,
corte, laminação brilho de um lado para

duÍabilidade

do

material, sendo dobrado

e

e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da
Íeíilado

página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional BrasileiÍo. Conter
inÍormações didáticos-metodológicas para aulas

contextualizadas, com sugestÕes de
encaminhamento, pesquisas, mediações e
pÍojetos didáticos para instrumentalizar o
trabalho do professor. Compôe o material
também, PORTAL EDUCACIONAL, para acesso
a todos os professores, que ofereça subsídios

para

o

professor atuar

em sala de

aula,

informativo e atualizações do conteúdo, b,em
como espaço para trocas de expeÍiências com
demais proÍessores, espaÇos para canais de
atendimento como chat, teleÍone, skype para
possíveis dúvidas na execuçao do trabalho e

oferecer suporte para aprimoramento do
profissional. Compõe também, FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horâs no início do periodo letivo

e 10 (dêz) horas âpós 120 (cento e vinte)

dias

do uso do material.

Livro da FAM LIA, material didático que tenha

por objetivo pÍevenir o uso indevido de

substâncias psicoâtivas, sendo tal aÉo de
inquestionável relêvância nos mais diversos
contextos sociais, em função da complexidade
da questáo e dos prejuizos associados ao abuso

eà

dependêncra dessas substâncias. para o

Ensino Fundamental (1o

ao 5" ano),

registÍado, conlendo capa

6

no

ISBN

tamanho

27.5x43.3cm, sendo impresso ern cores 4x0 /
tinta escala em Triplex INIUNE 2509. / Saída em
CTP. com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5\27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set l[,4UNE 909. i
Saida em CTP, apresentando lombada de gmm,

2 000

10.000

2.000

10.000

corte, laminaÉo brilho de um lado para
durabilidade do materisl, sendo doL,rado e
reÍilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os
temas para discussão em Íamilia devem
respeitaÍ todas as formaÇôes de núcleos
familiares, ter respeito e empatia na linguagem
para uma Íacilitaçâo de leilura e compreensáo

7

do conteúdo.
Livro do ALUNO, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável
relevânciâ nos mais diversos contextos sociais,
em função da complexidade da questão e dos
re uízos âssociados ao abuso e à de ndência

{

1657

Bailt'o Jtrçara
CUP: 6-\.900-505 - Imperatriz,'MA
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dessas substáncias, para o Ensino Fundamental
(60 ao 9o ano), ISBN registrado, contendo câpa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509.
/ Saida em CTP com miolo contendo no minimo

I

100 (cem) páginas medindo 2O.5x27.'cm,
4 cores, tinta escala em off-set

impresso em

IMUNE 909. / Saída em CTq apresentando
lombada de gmm, coÍte, laminaçáo brilho de um
lado para durãbilidade do material, sendo
dobrado e refilado e com cola PUR, impressão

de qualidade que não compromela o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacionâl Brasileiro. Deve

também apresentar duas

ferramentas

tecnológicas, para serem utilizadas com

coleçâo

de

1) Um aplicalivo

a

para
snranphone que deve trazer a dinamizaÇáo na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as
seguintes caracteÍisticási disponibil;zar aos
usuários o conteúdo de foÍma dinâmica,
escalonadâ com acesso pÍático e organizado,
com linguâgem acessivel a faixa etária;
proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo atraves de conexáo online; apresenlar atividadês com o conteúdo dos

lavros;

livros atÍavés de: jogos. quiz acesso à
informaçôes e noticias, monitoramento de
usuários e relatórios de utilização, orientações
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos Iivros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que teráo como
propósito de auto gerenciar o avanço nas

atividades educacionais.

2) Atias digital e

interativo com teoria e propostas de exercícios

práticos para utilização em computadores.
Ferramenla didática em íormato digital com
possibilidade de interaÇáo do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O
software dêverá apresentar uma área de
curiosidades com infoÍmaçôes diversas sobre o

conteúdo dos livros Acompanham

o

fornecimento do software: manual de instalação,

funcionamênto e utilização. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O
software deverá ser executado em hardware

rÀ

com os minimos quesitos: lvlemória 2GB Espâço

em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placã Gráflca 8001\.48 ou supenor.

\

com arantia de 12 meses

8

Livro do PROFESSOR, material didático que
tenhâ por objetivo prevenir o uso indevido de
substâncias psicoativas, sendo tal ação de
tnq uestionável relevância nos mais diversos
da com lexidade
contextos sociais em fun

10.000

2.000

N
A

J
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da questão e dos prejuizos associados ao abuso

eá

dependêncra dessas substàncias para o

Énsino Fundamentâl (6o

ao 9" ano),

Íegistrado. contendo capa

no

ISBN
tamanho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em
CTq com miolo contendo no mínimo 100 (cem)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4

cores, tinla escalâ êm off-set IMUNÊ 909. /
Saída em CTP, âpÍesentando lombada de gmm,
corte, laminação brilho de um lado para

durabilidâde

do

material. sendo dobrado

e

e com cola PUR, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da
refilado

página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasaleiro Conter
infoÍmações didáticos-metodológicas para aulas

contextualizadas, com sugestões de
encaminhamento, pesquisas, mediaçôes e
projetos didáticos para instrumentalizar o
tÍabalho do professor. Compôe o material
também, PORTAL EDUCACIoNAL, pâra acesso
a todos os professores, que ofereÇa subsidios

para

o

professor atuar

e

em sala de

aula,

atualizaçôes do conteúdo, bem
como espaço para trocas de experiéncias com

informativo

demais professores, espaços para canais de
atendimento como chat, telefone, skype para
possíveis dúvidas na execuçáo do trabalho e

oferecer suporte para aprimoramento do
proÍlssional. Compõe também. FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas

sendo 10 (dêz) horas no inicio do período letivo

e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte)

dias

do uso do mâterial.
9

Livro da

FAI\4

LlA, material didático que tenha

por objetivo prevenir o uso indevido de
substâncias psicoativas, sendo tal ação de
inquestionável relevância nos mais diversos

contextos sociais, em íunção da complexidade
da questáo e dos preiuizos associados ao abuso
e á dependéncia dessas substâncias. para o

Ensino Fundamental (6"

ao 9" âno),

registrado, contendo capa

no

ISBN

tamânho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em
CTP, com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginas medlndo 20.5x27.5cm, impresso em 4

2 000

10.000

cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. /
Saída em CTP, apresentando lombada de gmm.

corte, laminação brilho de um lado para
duÍabilidade do material. sendo dobrado e
refilado e com cola PUR. impressão de
qualidade que não comprometa o verso dã
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatÍiz e o Hino Nacional Brasileiro. Os
temas para discussão em familia devem
de núcleos
!'es eitar todas as fo

t

t
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familiares, ter respeito e empatia na linguagem

paÍa uma facrlúação de leiluÍa e compreensáo

L

do conteúdo.
LOTE 04 - EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

CaÍtilha que contemple como princípio básico,
disciplinar o cidadão para o uso compartilhado

dâs vias terrestres, como ruas,

rodoviâs,

estradas, etc., a condução responsável de
veiculo automotor, cabendo ao cidadão e

especialmente ao condutor, conhecer as leis,
visando a segurança própria, de seus familiares
e outros usuários do sistema, para Nível lnicial
(03 a 06 anos), ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / linta escala em Triplex IMUNE 2509.
/ Sardã em CTP. com miolo contendo no minrmo

60 (sessenta) páginas medindo 2O.5x27.scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saida em CTP apresentando
lombada de 3mm, corte, laminaçáo brilho de um

Iado para durabilidade do material,

sendo

dobrado e reÍilado e grampeado, impressão de

qualidade que não comprometa o verso dâ
página, impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional BÍasileiro + Guia de
Orientações Pedagógicas para o Professor + 03
Jogos Pedagogicos, um jogo da'nemoria com
32 peças, um quebra-cabeça com e um

encaÍte pata montagem 1

FORI\,IAÇÃO

CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas
sendo 10 (dez) horas no inicio do período letivo
e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias
do uso do material. Deve tâmbém apresentar

4 000

800

duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com a coleção de livros: 1) Um
aplicativo para smartphone que deve trazer a
dinamizaÉo na âbordagem dos conceitos com

estrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes caracteristicas:

disponibilizar aos usuários o conteúdo de forma

dinâmica, escalonâda com acesso prático e
organizado, com linguagem acessível a faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atLrahzaçâo de conleúdo alraves de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

livros atrâvés de: Jogos. quiz acesso á
informaçóes e noticias; monitoramento de
usuários e relatórios de utilização, orientações
de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros.
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário
através chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capítulos que terão cômo
propósitô de auto gerenciar o avanço nas

atividades educacionais.

I

2) Atlas digital e

interativo com teoÍia e propostas de exercícios

práticos para utilização êm computadores.
Ferramenta didática em formato d ital com

\_j,

I
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de interaçáo do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O

possibilidade

software deverá apresentar uma área de

cuÍiosidades com informaçôes diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompanham

o

fornecimento do software: manual de instalação,

Íuncionamento e utilizaÉo. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O
software deverá ser executado em hardwaÍe
com os mínimos quesitos: Memória 2GB Espaço

em Disco 10GB Sistema Operativo Windows

7

ou superior Placa GÍáíica 800M8 ou supeÍior.
arantiâ de 12 meses
Cartilha que contemple como principio básico,
disciplinar o cidadão para o uso compartilhado
coÍTl

das vias lerrestres. como ruas,

rodovias,

estradas, etc., a condução responsável de
veiculo automotor, cabendo ao cidadão e
especialmente ao condutoÍ, conhecer as lejs,
visândo a segurança própria, de seus familiares

e

outros usuários do sistema, para Nivel

lntermediário (07 a 10 anos), ISBN registrado,
conlendo câpa no lamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala êm Triplex

IIVUNE 2509. / Saida em CTP. com miolo
contendo no minimo 60 (sessenta) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saida em
CTq apresentando lombada de 3mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade

do

material, sendo dobrado

e

reÍilado

e

grampeado, impressão de qualidade que náo
comprometa o versô da página, impresso na

2

contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro + Guia de OrientaçÕes
Pêdâgógicas para o Professoí + 03 Jogos
Pedagógicos, um jogo

da memória com

800

4.000

32

peças, um quebra-cabeça com e um encarte
pâra montagem + FoRMAÇÃO CONTINUADA
de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10 (dez)
horas no inicio do periodo letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do material.

Deve também apresentar duas fêrramentas
tecnológicâs, para serem utilizadas com a
coleçâo de livros: 1) Um aplicativo parâ
smanphone que deve trazeÍ a dinamizaÇão na
abordagem

dos

conceitos com estrutura

pedagogicamente elaborada, destacando-se as

seguintes características: disponibilizar aos
usuáÍios o conteúdo de forma dinâmica,

§

e organizâdo,
com linguagem acessível a faixa etária;
escalonada com acesso prático

proporcionando âgilidade

e

praticidade de

atualização de conteúdo através de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

informações
usLlaflos e

de logos. quiz.

acesso à
notícias: monitoramento de
relatófl os de ulilizgção. g[e]llqqies

livros através

e

-9'
.,..
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atividades aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros;
apresentar o acesso e liberaÇão de usuário

através chaves de acesso ou QR Codes

inseridos ao longo dos capitulos que terão como
píopósito de auto gerenciâr o avanço nas

atividades educacionais.

2) Atlas digital e

interativo com teoria e propostas de exercícios

prâticos para utilizaçáo em computadores.
Ferramenta didática em formato digital com
possibilidade de interaÇão do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O
software deverá apresentar uma área de
curiosidades com informações diversas sobre o

conteúdo dos livros Acompanham

o

fornecimento do software: manual de instalaÇão,

funcionâmento e utilizaçáo. Licenciamento e
autenticação: Remoto, atravês da internet. O
software deverá ser executado em hardware

I

com os mínimos quesitos: Memória 2GB EspaÇo
em Disco íoGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa GráÍica 800iVB ou superior.
com arantia de 12 meses
Cartilha que contemple como princípio básico,
disciplinar o cidadáo para o uso compartilhado

das vias terrestres, como ruas, rodovias,

estradâs, êtc., a condução responsável de
veícuio automotor, câbendo ao cidadâo e

especialmente ao condutor, conhecer as leis,
visando a seguranÇa própria, de seus familiares
e outros usuáÍios do sistema, para Nível Final
(11 a 14 anos), ISBN registrado. contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em
coÍes 4x0 / tinta escala em Tripiex lNilUNE 2509.
/ Saída em CTP, com miolo conlendo no mínimo

60 (sessenta) páginas medindo 20.5x27.'cm,
impresso em 4 cores, tinta escala em off-set
IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentândo
lombada de 3mm, corte, laminaÇão brilho dê um

lado para durabilidade do material,
3
I

sendo

dobrado e rêÍilado e grampeado, impÍessáo de

4.000

800

qualidade que nâo comprometa o vêrso da
página, impresso na conlra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia de
OrientaÇões Pedâgógicas para o ProÍessor + 03
Jogos Pedagógicos. um Jogo da memória com
32 peças, um quebrâ-cabeça com ê um

encaÍte pata montagem ,

N

FORIVIAÇÃO

CONTINUADA de no mínamo 20 (vintê) horas
sendo 10 (dez) horas no inicio do periodo letivo
e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias
do uso do material. Deve também apresentar

duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com â coleção de livros: 1) Um

aplicativo pâra smaÍtphone que deve trazer a
dinamizaÇão na abordageÍr dos conceitos com

eslrutura pedagogicamente elaborada,
destacando-se as seguintes características:
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dasponibilizaÍ aos usuários o conteúdo de forma

dinâmica, escalonada com acesso pÍático e
organizado, com linguagem acessivel â faixa
etária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçâo de conteudo alravés de conexão online; apresentar atividades com o conteúdo dos

hvros alravés de iogos. qrlz acesso à
informações e noticias, monitoramento de
usuários e relatórios de utilização; orientaçóes
de atividades aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros:
apresentar o acesso e liberação de usuário
alravés chaves de acesso ou QR Codes
inseridos ao longo dos capitulos que teráo como
propósito de auto gerencrar o avanço nas

atividades educacionais.

2) Atlas digital e

interativo com teoria e propostas de exercícios

práticos para utilização em computadores.
Êerramenta didálica em formato digital com
possibilidade de interação do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O
soÍtware deverá apresentar uma área de
curiosidades com informaçôes diversas sobre o

conteúdo dos livros. Acompanham

o

fornecimento do soÍtwarer manual de instâlãção.

funcionamento e utilização Licenciamento e
autenticaçao: Remoto, atrâvés da internet. O
software deverá ser executado em hardware
com os mínimos quesitos: lvlemória 2GB Espaço

em Disco 1oGB Sistema Operativo Windows 7
ou superior Placa GÍática 800M8 ou superior.
CCM

arantia de 12 meses

tr

LOTE 05 . EDUCAçAO NO TRANSITO, TEORIA E PRATICA

Livro TE RICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e dâ mênte do ser humano,

sendo organizadâs em um conjunto

de

atavidades fisicas planejadas e estruturadas parâ

promoveÍ o condicionamento físico de crianças,
jovens e adultos atÍavés da prática de diferentes
1

modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 10 ano, ISBN registrado,

contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex

4 000

800

IMUNE 2509. / Saida em C'fP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.1cm, impresso em 4 cores. tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte,

laminação brilho de um lado para durabilidade
do mâterial, sendo dobrado e reÍilado e com cola

0

PUR,

2

Livro TE RICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatôria do currÍculo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano.

sendo organizadas em um conjunto

4.000

800

de

Rna L.lrblno Santr)s, l6-<7 Bairro Juçata
CEP: (r5.90(1505 - Inrperatriz-'iVl {

J

-t--..'

"á't
._tt-i

'.tJ

eaé

ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitu ra Municipal de lmperatriz
Comissão Perma nente de Licitação
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atividades fisicas planeiadas e estruturadas para
pÍomover o condicionamento fisico de crianças,
jovens e adultos através da prálica de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 2o ano, ISBN registÍado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Íriplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo
contendo no mÍnimo'100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5crn. impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresenlando lombada de 9mm, coTte,
lamanaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobÍado e refilado e com cola
PUR,

Livro TE RICO (Aluno) - que contemplê a
disciplina obÍigatóriâ do curriculo escolar quê
visa o apeíeiçoâmento, controle e manutençáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

3

sendo organizadas em um conjunto de
atividades físicas planejadas e estruturadas pârâ
promover o condicionamento físico de crianças,
jovens e âdultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, paÂ o Ensino
Fundamental - 30 ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IN4UNE 2509. / Saída em CTP. com miolo
contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

4.000

800

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombadâ de gmm, corte

laminaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola
PUR,

l

Livro TE RICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutençáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organrzadas em um conjunto

dê
atividades físicas planejadas e estruturadas para

promover o condicionamento Íisico de crianÇas,
jovens e adultos através da prática de diferentes
4

modalidades esportivas, paÍa o Ensino
Fundamental - 4o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex

4.000

800

IMUNE 2509. / Saída em CTq com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP.
apÍesentando lombada de 9mm, coíe,

\

laminaçáo brilho de um lado para durâbalidade
do material, sendo dobÍado e refilado e com colâ
PUR,
5

Livro TE RICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigâtória do cuÍriculo escolar que
visa o a rfei amento, controle e manuten

4.000

800

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
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<+

da saúde do corpo e da menle do ser humano,

sendo organizadas em um coniunto

de
atividades físicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento fisico de crianças,
jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, parc o Énsino
Fundamental - 5o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
i|MUNE 2509. / Sâida em CTP com miolo
lcontendo no mínimo 1Oo (cem) páginas medindo
' 20.5x27.5Çm , impresso em 4 cores, tinta escala

em off-sel IMUNE 909. / Saída êm CTP,
apresenlando lombada de gmm, corte,

laminação brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola
PUR,

Livro TE RICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutenÇão
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

6

sendo organizadas em um conjunto de
atividades Íísicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento fisico de criançâs.
jovens e adultos através da práticâ de difeÍentes
modalidades esportivas. pa? o Ensino
Fundamental - 6o ano, ISBN registÍado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tintâ escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CÍP, com miolo
contendo no minimo '100 (cem) páginas medindo
20.5x27.'cm, impresso êm 4 cores, linta escala
em off-set INTUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte,
laminaÇão brilho de um lãdo para durabilidade
do material, sendo dobrado e refilado e com cola

800

4.000

300

4.000

PUR,

Livro TE RICO (Aluno) que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que
visa o apeÍfeiçoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadas em um conjunto

de
atividades fisicas planejadas e estruturadas para

promover o condicionamento fisico de crianÇas,
jovens e adultos através da prática de difeÍentes

modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 70 ano. ISBN registrado,

contendo capa no tamanho 27 5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex

INIUNE 2509.

/

Saida em CTP, com miolo

contendo no mínimo 100 (cem) páginas medando
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, linta escala
em ofÍ-set IN4UNE 909. / Saida em CTe

N

apresentando lombâda de gmm, corte,
laminaÉo brilho de um lâdo para durabilidade

do material. sendo dobrado e reÍllado e com cola
PUR,
B

Livro TE RICO (Aluno)

-

que contemple

a

800

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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P

refe itu ra

disciplina obrigatôria do curriculo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadas em um conjunto

de

atavidades fisicas planejadas e estruturadas para

promover o condicionamento fisico de criânças,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes

modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 8o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em corês 4x0 / tinta escâla em Íriplex

llúUNE 2509.

/

Saida em CTP, com miolo

contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saida em CTe
apresentando lombada de gmm. corte,

laminação brilho de um lado paÍa duÍabilidade
do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola
PUR,

Livro TE RICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que
visa o aperfeiÇoamenlo, controle e manutenÇáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo orgânizadas em um conjunto

9

de

atividades físicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento Íisico de crianças,
jovens e adultos atÍavés da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 90 ano, ISBN registrado.
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinla escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginâs medindo
20.5x27 .scm, impresso em 4 cores, tinta escala

4.000

800

em off-sel IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte,
laminaÇão brilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobrado ê refilado e com cola
PUR,

Lrvro PR TICO (Aluno) - qLre contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
visa o aperfeiÇoamento, controle e manutençáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadâs em um conjunto

10

-it_-

de

atividades fisicâs planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento físico de crianças,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, paía o Ensino
Fundamental - 1o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escâla em Triplex
IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo
contendo no minimo 100 (cêm) páginas medindo
20.5x27.scm, impÍesso em 4 cores, tinta escalâ

4 000

800

N

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte,

laminação bÍilho de um lado para durabilidade
do material sendo dobrado e reíllado e com cola

{
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PUR

Livro P TICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutençáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadas em um coniunto

11

de
atividades físicas planejadas e esúuturadas para
promover o condicionamento fisico de cÍianças,
jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 2o ano, ISBN Íegistrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP com miolo
contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.'cm, impresso em 4 cores, tinta escala

800

4.000

80c

4 000

800

4 000

em off-set llilUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de gmm, corte.

laminação brilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobrado e reíilado e com cola
PUR.

Lrvro P TICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
visa o aperfeiÇoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano.

sendo organizadas em um conjunto

12

de
atividades físicas planejadas e eslruturadas para
promover o condicionamento físico de crianças,
jovens e adultos atravês da práticâ de diferentes
modalidades esportivas, para o Énsino
Fundamental - 30 ano, ISBN rêgistrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IN4UNE 2509. / Saida em CTP, com miolo
contendo no minimo 100 (cem) pá9inas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tintâ escala

em oÍf-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
apÍesentando lombada de 9mm, corte,

laminação brilho de um lado parâ duíâbrlidade
do material. sendo dobrado e refilado e com cola
PUR,

Livro PR TICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do currículo escolar que
visa o aperfeiÇoamenlo, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

13

sendo organizadas em um conjunto de
atividades físicas planejadâs e estÍuturadas para
promover o condicionamento Íísico de crianças,
jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades esportivas, pâra o Ensino
Fundamental

- 40 ano, ISBN regastrado,

contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex

IMUNE 2509. / Saída em Cl q com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP,
ntando lombada de gmm co11e

t

I
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laminaÉo brilho de um lado para durabilidade
do material. sendo dobÍado e refilado e com cola
PUR.

Livro PRÁTICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar que
visa o aperfeiÇoamento, controle e manutençáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

14

sendo oÍganizadas em um conjunto de
atividades fisicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento fisico de criançâs,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, pa? o Ensino
Fundamental - 5o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27 5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo
contendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta êscala
em oÍí-set lN.aUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de gmm, coÍte,
Iaminaçáo brilho de um lado pâra durabilidade
do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola

800

4.000

800

4.000

PUR,

Livro P TICO (Aluno) - que conlêmple a
disciplina obrigatória do curriculo escolar quê
visa o aperÍeiÇoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadas em um conjunto

15

de
atividades fisicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamento físico de crianças,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, pa? o Ensino
Fundamenlal - 6o ano. ISBN registrado.
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set INiIUNE 909. / Saida em CTq
apresentando lombada de gmm, corte,

laminaçáo bÍilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola
PUR,
PR TICO (Aluno) - que contemple a
disciplinâ obrigatória do currículo escolar que
visa o apêrfeiçoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

Livro

sendo organizadas em um conjunto

16

de
atividades físicas planejadas e estruturadas pâra
promoveÍ o condicionamento fisico de crianças,
jovens e adultos atÍavés da prática de diferentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 70 ano. ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27 scm, i
o êm 4 cores, tinta escala

Ln)e
4 000

800

\§

__
úl
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em off-set INIUNE 909. / Saida em CTe
apresentando lombada de 9mm, corte,

laminaçáo brilho de um lado para durabilidade
do material, sendo dobrado e reÍilado e com cola
PUR.

Livro P TICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curÍiculo escolar que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutençáo
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadas em um coniunto

17

de
atividades fisicas planejadas e estruturadas para
promover o condicionamenlo Íisico de criançâs,
jovens e adultos através da prática de diÍerentes
modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 8o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27 5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escâla em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo
contêndo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

BOL)

4.000

8C0

4 00c

800

4.000

em oÍf-set IIVUNE 909. / Saida em CTq
apresentândo lombadâ de gmm, corte,

laminação brilho de um lado paÍa durabilidade
do material, sendo dobrado e reíilâdo e com cola
PUR,

Livro PRÁTICO (Aluno) - que contemple a
disciplina obrigatória do curriculo escolaÍ que
visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção
da saúde do corpo e da mente do ser humano,

sendo organizadas em um conjunto

18

de
atividades Íísicas planeiadas e estruturadas para
promover o condicionamenlo fisico de criânças,
jovens e adultos através da prática de diferentes
modalidades espoítivas, para o Ensino
Fundamental - 9o ano, ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saidâ êm CTP, com miolo
conlendo no minimo 100 (cem) páginas medindo
20.5v27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saida em CTP,
apresentando lombada de 9mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade
do mateÍial, sendo dobrado e refllado e com cola

t-

PUR,

Roteiro Didático do PROFESSOR - que
a disciplina obrigatória do curriculo

contemple

escolar que visa o aperfeiÇoamento, controle e
manutençáo da saúde do corpo e da mente do
ser humãno, sendo organizadas em um conjunto

de atividades fisicas planeiadâs e eslruluradas
19

parâ promover

o

condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de

diferentes modalidades esponivas, para o
Ensino Fundamental - Anos lniciais (1o ao 50
ano). ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em fÍip

flN
$N
\-/

x IMUNE 2509
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/ Saida em CTe com miolo contendo no mínimo
300 (trezentas) páginas medindo 20.5x27.scm,
rmpresso em 4 coÍes, tinta escala em off-set
ll\,4UNE 909. / Saida em CTP, apresentando

lombada de gmm, corte, laminação brilho de um
lado para durabilidade do material, sendo
dôbíâdo ê refilãdo ê com cola PUR.
Roteiro Didático do PROFESSOR - que

contemple

a

-

disciplina obrigatória do curriculo

esmlar que visa o aperfeiçoamento, controle

e

manutenção da saúde do corpo e da mente do
ser humano, sendo organizadas em um conjunto

de atividades fisicas planejadas e estruturadas

para promover o condicionamento físico de
crianças, jovens e adultos através da prática de

20

diferentes modalidades esportivas, para o
Ensino Fundamental - Anos Finais (60 ao gô
ano), ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43 3cm, sendo impresso em

800

4 000

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509.
/ Saida em CTP, com miolo contendo no minimo

300 (trezentas) páginas medindo 20.5x27.'cm,
impresso em 4 cores, tinta escâlâ em oÍf-set
lN,lUNE 909. / Saída em CTe apresenlando
lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de um

lado paÍa durabilidade do material,

sendo

dobrado e reÍilado e com cola PUR.

2.2. Do preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as

demais

condiçôes ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI

trÊM
1

2

3

DESCRTÇAO

UNID

LOTE 01 _
BULLYING
LOTE 03

-

1

DROGAS

LOTE 04

.

1

1

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

l1
qlq!q

R$ 882.000,00

B§_q92

R§ 940 000,00

R$ 940.000,00

R$ 241 500.00

R$ 241.500 00

1

i

l

1

EDUCAÇÃO NO
TRANSITO

§

PLENO DISTRIBUIDORA LTDA
ITEM

DESCRTÇÃO

UNID

iQUANT.

VALOR
UNITÁRIO
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1

i
I

L9

r!

o? -

c=o-MB4r_E-E

1

1

1

EGYPTT

LOTE 05 . EDUCAÇÃO
NO TRANSITO, TÊORIA

2

1

PREVENÇAO AEDES
R$ 235 000.00

R$ 235.000,00

R$ 1.290 000.00

R$ 1 290.000,00

E PRÁTICA

2.2. Os dados dos fornecedor(es) classificados são os que seguem

CNPJ/MF no 14.239.',921000 í -06

Razão Social: INCA TECNOLOGIA DE
PRODUTOS É SERVIÇOS EIRELI . EPP

Endereço: Rua Emanuel Kant, no 60 - 130 andar,
sala'1307, Capáo Raso, Curitiba - PR

cEP. 81.020-670

f ebÍone

: (41

\ 337 7 -2054

Fax: náo informado

Endereço Eletrônico:
incatecnologia@incatecnologia.com

Representante. Leandro Freire Borgo

br

RG n" 87323749

CPF

Orgáo Expedidor/UF: SESP/PR

no

038 447.559-00

CNPJ/MF no 26.580.885i 0001-39

Razão Social: PLENO DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço; Rua dos Monarcas, no 03, Parque dos
Nobres, Sáo Luís/MA

CEP não informado

Telefone: (98) 3304-0657

Fax nâo informado
l

Endereço Eletrônico: plenodistribuidora@gmail.com

t-

Representanle: João Antonio Martins Bringel

RG n" 174506937

CPF n" 290 583.413-72

Órgáo Expedidor/UF; SSP/MA

2.3 ORGÂO(S) PARTTCTPANTE(S)
Secretaria Municipal de Educação

-

SEI/ED

2.4. Do quantitativo
1

N' ORD

i APRES.

DESCRTÇAO
I

LOTE

I.

I

SEMED \-l

BULLYING

.T
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Livro do ALUNO, material didático que trate do processo
de intimidação sistemática, quando há violência física ou
psicológica em atos de humilhaçáo ou discriminação,
considerando tâmbém a prevenÇão aos ataques fisicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre oulros, para EducâÇão lnfantil, ISBN registrado,

contendo capa

no

tamanho 27.5x43.3cm, sendo

impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTP, com miolo contendo no minimo
100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909 / Saida em
CTP apresentando lombada de gmm, corte, laminaÇáo
brilho de um lado para durabilidade do material, sendo

dobrado e refllado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

Nacional Brasileiro Deve também apresenlar duas
ferramentas tecnológicas, para serem utilizadas com a
coleçáo de livros: 1) Um aplicátivo para smartphone que
deve trazer a dinamização na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elaborada, destacando-

se as

1

seguintes caracteristicas: disponibilizaÍ aos
usuários o conteúdo de forma dinâmica, escalonada com
acesso prático e organizado, com linguagem acessivel a

faixa etária: proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo atÍavés de conexão on-line;

UND

2.000

UND

2 000

apresentâr atividades com o conteúdo dos livros através
de: jogos, quiz, acesso à informaÇôes e notícias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaÇão;
orientaçôes de atividades aos professores, mânter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberaçáo de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseÍidos ao longo dos capítulos que teráo

como pÍopósito de auto gerenciâr

o

avanço

nas

atividades educacionais. 2) Atlas digital e inteÍativo com
teoria e propostas de exercícios práticos para utilizâÉo

em computadores Ferramenta didática em

Íormato

djgital com possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O software

deverá apresentar uma área de curiosidades com
informâções diversas sobre o conteúdo dos livros.

Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalação, funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e
autenticaçao: Remoto, através da inteÍnet. O software
deverá ser executado em hardware com os minimos
quesitos: MemóÍia 2GB EspaÇo em Disco 1OGB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica 800M8
tor, com
rantia de 12 meses
ou
Livro do PROFESSOR,materiâl didático que trate do
processo de intimidaÉo sistemática, quando há violência

2

fisica ou psicológica em atos de humilhaçáo ou
discírminaÇão, consideÍando também a prevenÇão aos
ataques fisicos, insultos, ameaças, comentários e
apelidos pejorativos, entre outros. para Educãçáo lnÍantil,
ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. i Saída em CTP, com miolo
inas medrndo
contendo no mínimo 100 cem

Rua [Jrbano Santos, 1657 l]airro Juçara
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20.5x27.scm, impresso e m 4 cores, tinta escala em offset llvlUNÉ 90g. / Saída em CTP, apresentando lombada
de gmm, corte, laminaÇâo brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e refilado e com
cola PUR, impressáo de qualidade que náo comprometa
o verso da página, impÍesso na contra capa o Hino de

lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
informações didáticos-metodológicas pata aulas
conteíualizadas, com sugestÕes de encaminhamento,
pesquisas. mediaçóes e projetos didáticos para
instrumentalizar

o

trabalho

do

professor. Compõe o

material tambêm, PORTAL EDUCACIONAL. paÍâ
acesso a todos os professores, que ofereça subsídios
para o proÍessor atuar em sala de aula, informativo e
atualizaçÕes do conteúdo. bem como espaço para trocas
de experiências com demais professores, espaços para
canais de atendimento como chal, telefone, skype para

possiveis dúvidas na execuç3o do trâbalho e oferecer
suporte para aprimoramento do profissional. Compõe
também, FORMAÇAO CONTINUADA de no mínimo 20
(vrnte) horas sendo '10 (dez) horas no inicio do período
letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do
uso do material.
Livro da FAM LlA,material didático que tÍate do processo
de intimidação sistemática, quando há violência Íísica ou
psicológica em atos de humilhação ou discriminaçáo,
considerando tâmbém a prevençáo aos ataques fisicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pe.iorativos,

entre outros, para Educação lnfantil, ISBN registrado,

contendo capa

no

tamanho 27.5x43.3cm sendo

impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no minimo

le

100 (cem) páginas medindo 20 .5x27 .5cm, impresso em 4

cores, tinta escâla em off-set IMUNE 909. / Saida em
CTP apresentando lombâda de gmm, corte, laminação
brilho de um lado para durabilidade do material, sendo
dobrado e refrlado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

T]ND

2 000

UND

2.000

Nacional Brasileiro. Os temas para discussão em familia

devem respeitar todas

as

formaçóes

de

núcleos

familiares, ter respeito e empatja na linguagem para uma
íacili

I

4

de leitura e com reensão do conteúdo

Livro do ALUNo,material didático que trate do processo
de intimidaçáo sistemática, quando há violência fisica ou
psicológicã em atos de humilhaÉo ou discrimrnação,
considerando também a prevenção aos atâques fisicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre outros, para Ensano Fundamental Anos lnciais (1o
ao 5o ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo

no minimo 100 (cem) páginas medindo
2O.5x,27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em ofíset INIUNE 909. / Saida em CTq apresentando lombada
de gmm, mrte, laminaÇão bÍilho de um lado para
durabilidade do material, sendo dobrado e reÍilado e com
cola PUR, impÍessáo de qu alidade que não con) ometa
contendo

I

I
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o verso da página. impresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve também
apresentar duas ferramentâs tecnológicas, para serem

l

utilizadas com a coleçâo de livÍos: 1) Um aplicativo para

que deve trazer a dinamização na
abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicâmente elaborada, destacando-se as
smartphone

seguintes caracteristicas: disponrbilizar aos usuarios o

contêúdo de forma dinâmica. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessivel a faixa
etáriai pÍoporcionando agilidade e praticidade de
atualizaÉo de conteúdo através de conexão on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz, âcesso à informações e noticias;
monitoramenlo de usuários e relatôrios de utilização;

orientaçôes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capitulos que terão

como propósito de auto geÍenciar

o

avânço

nas

atividades educacionais 2) Atlas digital e interativo com
teoria e propostas de exercícios práticos para utilizaçáo

em computadores. Ferramenta didática em

formato

digital com possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O software

deverá apÍesentar uma área de curiosidades com
informaçoes diversas sobre o conteúdo dos livros.

Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalação, funcionamento e utilização. Licenciamento e
autenticaçáo: Remoto, através dâ intemet. O softwaÍe
deverá ser executado em hardware com os mínimos
quesitos: Memória 2GB EspaÇo em Disco 1oGB Sistema
Opeíativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica 800M8
ou su erior, com arantia de 12 meses
Livro do PROFESSOR,materiâl didático que trate do
processo de intimidaçao sistemática, quando há violência
física ou psicológica em atos de humalhaçáo ou
drscriminaçâo. considerando também a prevençâo aos

ataques fisicos, insultos, ameaças, comentários e
apelidos pejorativos, entre outros, para Ensino
Fundamental Anos lnciais (1" ao 5ô ano), ISBN
registrado, contendo capa no tâmanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
llilUNE 2509.

/ Saida em CTP, com miolo

contendo no

minimo 100 (cem) páginas medindo 20.5x27.scm,
5

impresso em 4 cores, tinta escala em off'set IMUNE 909.
CTP, apresentando lombada de gmm, corte,

/ Saída em

UND

2.000

laminação brilho de um lado parâ durabilidade do
material, sendo dobrado e refilâdo e com cola PUR,
impressão de qualidade que não comprometa o verso da
páginâ, impresso na contra câpa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional BrasileiÍo. Conter informaçôes didáticosmetodológicas para aulas contextualizadas, com

tl

sugestôes de encaminhamento, pesquisas, mediações e
projetos didáticos para instrumentalizaÍ o trabalho do

professor. Compóê

o

mateÍial também, PORTAL

ÉDUCACIONAL, para acesso a todos os professores,
rao rofessor atuar em sala de
UE
subsidios

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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aula, informativo e atualizaçoes do conteúdo, bem como

espaço para trocas

de

com

experiências

demais

professores, espaços para canais de atendimento como
chat, telefone, skype para possiveis dúvidas na execuçáo
do trabalho e oferecer suporte para aprimoramento

proÍissional. Compôe também,

-do

FORMAçAO
CONTINUADA de no minimo 20 (vinte) horas sendo 10
(dez) hoías no inicio do período letivo e 10 (dez) horas
a ós 120 cento e vinte dias do uso do mateÍial
Livro da F
LlA,material didático quê trate do processo
de intimidação sistemática, quando há violência físicâ ou
psicolôgica em atos de humilhação ou discriminação,
considerando também a prevençáo aos ataques fisicos,
insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre outros, para Ensino Fundamental Anos lnciais (1o
ao 5o ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho

6

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTe com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginâs medindo
20.5x27.'cm, impresso em 4 cores, tinta escala em offset INIUNE 909. / Saída em CTq apresentândo lombada
de gmm, corte, laminação brilho de um lado para
duÍabilidâde do material, sendo dobrâdo e reÍilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que náo comprometa
o verso da página, impresso na contra capâ o Hino de
lmperatÍiz e o Hino Nacional Brasileiro. Os temas para
discussão em fãmília devem respeitar todâs as
formaçóes de núcleos Íamiliares, ter respeito e empatia

na

linguagem para uma Íacilitaçáo

2.000

UND

I

de leitura e

cool reensão do conteúdo
Livro do ALuNo,materaal didático que trâte do processo
de intimidação sistemálica, quando há violência fisica ou
psicológica em atos de humilhaçáo ou discriminaÇão,
considerando também a prevençáo aos ataques fisicos,
insultos, ameaçás, comentários e apelidos pejorativos,
entre outÍos, para Ensino Fundamentãl Anos Finais (6o
ao 90 ano), ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo

contendo

7

no minimo

l

'100 (cem) páginas medindo

20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em offset llVlUNE 909. / Saída em CTq apresentando lombada
de gmm, corte, laminaÇáo brilho de um lado paÍa
durabilidade do material, sendo dobrado e reÍilado e com
cola PUR, impressão de qualidade que não comprometa
o verso da páginâ, ampresso na contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Deve também
apresentar duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com a coleção de livrosi 1) Um aplicativo para

UND

2.000

que deve tazeÍ a dinamização nâ
abordagem dos conceitos com eslrulura
pedagogicamente elaborada, destacândo-se as
smartphone

seguintes caracteristicas; disponibilizar aos usuários o

conteúdo de Íorma dinâmicâ. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessivel a faixa
elária; proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaçáo de conteúdo através de conexáo on-line;
a

prese ntar atividades com o conteúdo dos livros através

Rua Urbano Santos, 1ó57 - Bairro Juçara
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de: jogos, quiz, acesso à informações e notícias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilização;
orientaçÕes de atividades aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e IiberaÇáo de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capitulos que teráo
como propósito de aulo gerenciar o avanÇo nas
atividades educacionais. 2) Atlas digital ê interativo com
teoria e propostas de exercicios práticos para utilização

em computadores. Ferramenta didática em

formalo
digital com possibilidade de interâção do usuário onde ê
possivel explorar as âtividades dos livros. O software

deverá apresentar uma área de curiosidades com
inÍormações diversas sobre o conteúdo dos livros.

Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalação, funcionamenlo e utilização. Licenciamento e
autenticâçáoi Remoto, através da internet. O softwaÍe

deverá ser execulado em hardware com os mínlmos

quesitos: lvemória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica 800M8
OU SII
rantia de 12 meses
or com
Livro do PROFESSOR,material didático que trâte do
processo de intimidação sjstemáticâ, quando há violência

fisica ou psicológica em atos de humilhação ou
drscflmrnação considerando também a prevençâo aos
ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e
apelidos pejorativos, entre outros, para Ensino
FundamentalAnos Finais (60 ao

contendo capa

no

90

ano), ISBN registÍado,

tamanho 27.5x43.3cm, sendo
impresso em cores 4x0 i tinta escala em Íriplex llVlUNE

i Sâida êm CTP, com miolo contêndo no minimo
100 (cem) páginas medindo 20 .5x27 .scm, impresso em 4
cores, tinta escala em oÍf-set |N.4UNE 909. / Saida em
CTq apresentando lombada de gmm, corte, laminaçáo
brilho de um lado pâra durabilidade do material, sendo
dobrado e reÍilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da página,
impÍesso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Conter inÍoÍmaçóes didáticosmetodológicas para aulâs contextualizadas, com
2509.

B

UND

2 000

sugestões de encaminhamento, pesquisas, mediações e
proietos didáticos para instrumentalizar o trabalho do

professoÍ. Compõe

o

material também, PORTAL

EDUCACIONAL, para acesso a todos os professorês,
que ofereça subsídios para o professor atuar em sala de
aula, informativo e atualizaçôes do conteúdo. bem como

espaço pãra trocâs

de

experiências com demais

proÍessores, espaços pâra cânais de atendimento como
chat, telefone, skype para possiveis dúvidas na execuÇão
do trabalho e oferecer suporte para aprimoramento do
proÍlssronal. Compôe também. FORMAÇÃO
CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10
(dez) horas no inicio do periodo letivo e 10 (dez) horas
120 cento e vinte dias do uso do material
a

I

Livro da FAM|LlA,matêrial didático que trate do processo
de intimidaÇáo sistemática. quando há violência fisica ou
psicológica em atos de humilhaçâo ou discriminaçáo,
considerando também a prevençáo aos ataques fisicos,

l

Rua Urbano Sântos, 1657 []ai|ro Juçala
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insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos,
entre outros, para Ensino Fundamental Anos Finais (60
ao 9o ano). ISBN registrado. contendo capa no tamanho
27 .5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP, com miolo

conlendo

no minimo 100 (cem)

páginas medindo

20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala em offset IMUNE 9og. / Saida em CTP ãpÍesentando lombada
de gmm, corte, laminaÇão brilho de um lado para
durabilidade do material. sendo dobrado e refllado e com
cola PUR, impressão de qual,dade que não comprometa
o verso da página, impresso na conlra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Os temas para

discussão

em família devem respeitar lodas

as

Íormações de núcleos familiares, ter respeito e empatia

na

linguagem parâ uma facilitaçáo

de

leitura

e

ccrn reensão do conteúdo
LOTE 02

-

COMBATE E PREVENÇÂO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI

Cârtilha que melhore as formas de prevençáo e combate
ao mosquito transmissor de doenças, ensinando como
combater os Íocos de acúmulo de água, locais propícios
para a criaçáo do mosquito, como náo acumular água em
latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de

I

refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros
l

de flores, garrafas, caixãs d'água, tambores, latões,
cisternas, sacos plásticos e lixêiras, entre outros, parâ
Nivel Inicial (03 a 06 anos), ISBN registrado, contendo
cãpa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida
êm CTq com miolo contendo no mínimo 60 (sessenta)
páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores,

tinta escala em off-sel llvluNÉ 909.

/

Saida em

CTP,

apresentando lombada de 3mm, corte, laminação brilho
de um iado para durâbalidade do materiâ|, sendo dobrado
e refilado e grampeado, impÍessáo de qualidade que náo
comprometa o verso da página, impresso na contra capa
o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia
de OrientaÇóes Pedagógicas para o ProÍessor + 03
Jogos Pedagógicos, sendo um jogo da memória. um
quebra-cabeça adequado a Íaixa_elátia e desenhos para
colorir sobre o tema + FORMAÇAO CONTINUADA de no
minimo 20 (vrnte) horas sendo 10 (dez) horas no início
do período letivo e 10 (dez) horas após 120 (cento e
vinte) dias do uso do material Deve também apresentar

UND

duas ferramentas tecnolôgicas, para serem utilizadas
com a coleçáo de livros: 1) Um aplicâtivo para
smartphone que deve trazeÍ a dinamizaçáo na

abordagem dos

conceitos com

estrutura

pedagogicamente elaborada, destacando se as
seguintes características: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de Íorma dinâmica. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessivel a faixa
etária, proporcionando agilidade e praticidade de
atualização dê conteúdo através dê conexão on-line;

{

Í1

\N
\-

apresentar atividades com o conteúdo dos livros através
de: jogos, quiz, acesso à informaÇôes e noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de utiliza o,

$

Rua Ljrbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
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Municipal de lmperatriz
Comissão Permanente de Lic itação
Superintendência de Registro de PreÇos
P

refe itu ra

orientaçôes de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentâr o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseÍidos ao longo dos capitulos que teráo

como pÍopósilo de auto gerenciar

o

avanço nas

atividades educacionais. 2) Atlas digital e inteÍativo com
teoria e propostas de exercicios práticos para utilizâçáo

em computadores. Ferramenta didática em

formato

digital com possibilidade de interação do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O software

deverá apresentar uma árêa de curiosidades com
informações diversas sobre o conteúdo dos livÍos.

Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalaçáo, funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e
autenticaçáo: Remoto, através da internet. O software
devera ser executado em hardware com os minrmos
quesitôs: l\4emória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8
OU SU
flor, com arantia de 12 meses
]Cartrtha que melhore as formas de prevenÇão e combate
lao mosquilo transmissor de doenças. ensinando como
lcombater os Íocos de acumulo de água. locars propicios
para a criaÇão do mosqurto, como não acumular água em
llatas, embalagens. copos plásticos. tampinhas de
I

lreÍrrgerantes. pneus velhos. vasinhos de plantas. larros
jde flores. garraÍas. carxas d água, tambores latões.
lcisternas. sacos plásticos e lixeiras. entre outros. para

lNivel lntermediário (07 a 10 anos). ISBN regislÍado.
lcontendo cápa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo
Irmpresso em cores 4x0 / hnta escala em lÍiplex IMUNE
1250q. / Saida em CTP, com miolo contendo no mínimo
l60 lsessental págrnas medindo 20.5x27.5cm. impíesso
em 4 cores. tintâ escala em off-set IMUNE 909 i Saida
em CTP apresentando lombada de 3mm corte.
lamrnaÇáo brilho de um lado para durabrlidade do
malenal. sendo dobrado e refilado e grampeado.

I

2

rmpressão de qualidade que náo compromêta o veÍso da
págrna. impresso na contÍa capa o Hrno de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro + Guia de Orientaçôes
Pedagógicas para o Proíessor + 03 Jogos Pedagógicos.
sendo um iogo da memóna, um quebra-cabeÇa

UND

800

adequado a faixa etáÍia e desenhos para colortt sobre o
tema + FORlvlAÇÃO CONTINUADA de no minrmo 20
(vinte) hoÍas sendo '10 (dez) horas no início do peÍiodo
letivo e 10 (dez) horas apos 120 (cenlo e vinte) dias do

uso do mateÍial. Deve também apresênlar

duas

ferÍamentas tecnológrcas. para serem utilizadas com a
coleçáo de livros: 1) Um aplicativo paÍa smartphone que
deve trazer a dinamrzaÇão na abordagem dos conceitos
com estrutura pedagogicamente elâborada, destacando-

se as

segurntes caracterislrcas: disponibilizar aos
usuários o conteúdo de forma drnâmicá, escalonada com
lacesso prático e organizado, com linguagem acessivel a
Itaixa etária: proporcionando agilidade e praticidade

f \

N

de

latualização de conteúdo através de conexão on-line:
lapreseniar atrvrdades com o conleúdo dos lrvros através
lde: Jogos, quiz, acesso á informaçóês e noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de util
Rua Urbarro Santos, I657 fJitiÍÍo Juçara
CEP: 65.900--505 - Ii-r1pcra1r iz ltlA
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Prefeitu ra Municipal de lmperatriz
Comissão Pe rma nente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
orientaçóes de atividades aos Professores. manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberaçáo de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terão

como propósito de auto gerenciar

o

avanço

--r--__'.-''_]

nas

atividades educacionais.2) Atlas digital e inlerativo com
teoria e propostas dê exercicios práticos para utilização

em computadores. Ferramenta didática em

formato

digital com possibilidade de interaÉo do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros O software

deveÍá apresentar uma áreã de curiosidades com
inlormaçôes diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham o fornecimento do software; manual de
instalação, funcionamento e utilizaçáo. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O software
devera ser executado em hardware com os minimos
quesitos: Memóriâ 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica 8001\.48
OU SU
flor com arantia de 12 meses
LOTE 03

-

I

DROGAS

Livro do ALUNO, material didático que tenha poÍ obletivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas,
sendo tal aÉo de inquestionável Íelevância nos mais
diversos contextos sociais, em funçao da complexidade

da questão e dos prejuízos associados ao abuso e à
dependência dessâs substânciâs, para a Educação
lnfantil, ISBN registÍado, contendo capa no tamanho

1

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala
em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo
contendo no mínimo 100 (cem) páginas medindo
20.5x27.Scm, impresso em 4 cores, tinta escala enr oÍÍset IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando lombada
de gmm, crrte, laminação brilho de um lado para
durabilidade do matêrial, sendo dobrado e reÍilado e com
cola PUR, impÍessão de qualidade que não comprometa
o verso da página, impresso nâ contra capa o Hino de
lmperatriz e o Hino Nacionâl Brasileiro. Deve também
apresentar duas ferramentas tecnológicas, para serem
utilizadas com a coleção de livros: 1) Um aplicativo para

que deve trazeÍ a dinamização na
abordâgem dos conceitos com estrutura

UND

2.000

smartphone

pedagogicamente elaborada, destacando se as
seguintes cáracteristicas: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de Íorma dinâmica. escãlonada com acesso
pÍático e organizado, com linguagem acessivel a faixa

etária; proporcionando agilidade e pratiodade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz, acesso à informâções e noticias,
monitoramento de usuários e relatóriôs de utilizaçáo;

orientações de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que lerão

como propósrto de auto geÍenciar

o

avanÇo nas

atividades educacionais. 2) Atlas digital e interativo com
ra utiliza ao
tas de exercícros ráticos
teoria e

)l
tÀ
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ESTADO DO MARANHÃO
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ratriz
Comissão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
em computadoÍes. Ferramenta didática em

formato

digital com possibilidade de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O software

deverá apresentar uma área de curiosidades com
informações diversas sobre o conteúdo dos livros.

Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalaÉo, funcionamento e utilização. Licenciamento e
autenticâção: Remoto, através da internet. O software
deverá ser executado em hardware com os minimos
quesitos: l\4emória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placâ GráÍica 800M8
ou superior, com garantia de 12 meses.

Livro do PROFESSOR. material didático que lenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável relevância
nos mais divêrsos contextos sociais, em funÇáo da
complexidade da questão e dos prejuízos associados âo

e à dependência dessas substâncias, paÍa a
Educaçáo lnfantil, ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3cm, sêndo rmpresso em cores 4x0 /
tinta escala em Tflplex IMUNE 2509. / Saida em CÍP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
abuso

medindo 20.5x27.5cm, rmpresso em 4 cores, tinta escala
em off-sêt IN4UNE 909. / Saida em CTP, apresenlando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e

com cola PUR, impressão de qualidade que
2

não
comprometa o verso da página, impresso na conlra capa
o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro. Conter
inÍormaÉes didáticos-metodológicas paÍa aulãs
contextualizadas, com sugestóes de encaminhamênto,
pesquisas, mediaÇôes e proietos didáticos para

instrumentalizar

o

trabalho

do

uND I zooo

I

pÍoíessor. Compõe o

material tambénr. PORÍAL EDUCACIONAL. para acesso

a todos os professores, que ofereçâ subsidios para o
professor atuar em sãla de aula, informativo e

&

atualizações do conteúdo, bem como espaço para trocas
de experiências com demais proÍessores, espaços paÍa
canais de atendimento como chat, telefone, skype para
possíveis dúvidas na execução do trabalho e oferecer
suporte para aprimoramenlo do proÍlssional. CompÓe
também, FORN,IAÇÃO CONTINUADA de no minimo 20
odo
vinte horas sendo 10 dez horas no início d

(7
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
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letivo e '10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do
uso do material
t ivro da FAM LlA, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indevido de substâncias

psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, em função

da

complexidade da questão e dos prejuízos associados ao

e à dependência dessas substâncias, para a
Educação lnfantil, ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27 5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em TÍiplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,
com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas
abuso

3

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala

UNI)

2 000

UND

2 000

em off-set IIVUNE 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
não
comprometa o verso da página, impresso na contra capa

com cola PUR, impressão de qualidade que

o Hino de lmperatriz e o Hino

Nacional Brasilejro. Os
temas para discussão em familia devem respeitar todas

âs

formaçóes

de

núcleos familiares,

empatia na linguagem

ter

respeito e

paa uma facilitaÇáo de leitura

e

eensáo do conteúdo
Livro do ALUNO, material didático que tenha por obJetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoativas,
sêndo tal ação de inquestionável relevância nos mais
diversos contextos sociais. em função da complexidade

da questáo e dos prejuizos associados ao abuso e à
dependência dessas substâncias, para o Ensino
Fundamental (1o ao 5o ano), ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escâla em Triplex |N.4UNE 2509. /
em CTP, com miolo contendo no minimo 100

páginas medindo 20.5v27.scm, impresso em

tinta escala em ofi-set

4

IN,4UNE

909.

/

4

Saida
(cem)
cores,

Saida em

CTP,

âpresentando lombada de gmm, corte, laminação brilho
de um lado para durâbilidade do malerial, sendo dobrado
e reÍllado e com cola PUR, impressão de qualidade que
nâo comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro.
Deve também apresentar duas ferramentas tecnológicas,
para seÍem utilizadas com a coleção de livros: 1) Um

aplicatavo

para smartphone que deve tazer

a

dinamizaÇão na abordagem dos conceitos com estrutura
pedagogicamente elaborada, destacando-se as

seguintes caracteristicas: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e organizado, com linguagêm acessível â íaixa

etáriat proporcionando agilidade e pÍaticidade de
atualizaÇão de conleúdo através de conexáo on-line;
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

I

de: jogos, quiz, acesso à informaçóes e noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilização;

orientaçôes de atividades aos professores, manter total
compatibilidâde com o conteúdo dos livros; apresenlar o
acesso e liberaçáo de usuário através chaves de âcesso
itulos ue terão
dos
ou QR Codes inseridos ao lo
LP
Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçara
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como propósito de auto gerenciar

o

avanço

nas

atividades educácionais. 2) Atlas digilal e inteÍativo com
teoria e propostas de exercicios práticos parâ utilizaçáo

em computadores. Ferramenta didática em

I

Íormato

digital com possibilidade de interaçáo do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O software

deverá apresentar uma área de curiosidades com
informaçÕes diversas sobre o conteúdo dos livros.

Acômpanham o fornecimento do software: manual de
instalação, funcionâmento e utilização. Licenciâmento e
autenticação: Remoto, através da internet. O software

deverá ser executado em hardware com os mlnimos

quesitos: Memória 2GB EspaÇo em Disco 1oGB Sistema
Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráíica 800t\,48
ou su enor, com arantia de 12 rneses
Livro do PROFESSOR, material didático que tenha por

objetivo prevenir

o uso

indevido

de

substâncias

psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, em função

da

complexidade da questáo e dos prejuizos associados ao

e à dependência dessas substâncias, parâ o
Ensino Fundamental í1o ao 50 ano), ISBN registrado,

abuso

conlendo capa

no

tamanho 27.5x43.3cm, sendo

impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex ll,4UNE
2509. / Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo
100 (cem) páginas medindo 20 .5x27 .5Çm. impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909 / Saida em
CÍq apresentando lombada de gmm, corte, laminaçâo
brilho de um lado para durabilidade do materiâ|, sendo

5

dobrado e ÍeÍilâdo e com cola PUR, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da página,
impresso na contra capâ o Hino de lmperatriz e o Hino

UNt)

2.000

UND

2.000

Nacional Brasileiro. Conter inÍormaçôes didáticosmetodológicas para aulas conlextualizadas. com
sugestões de encaminhamento, pesquisas, mediaÇÕes e
proJetos didáticos para instrumentalizar o trabalho do

proÍessor. Compoe

o

material também, PORTAL

EDUCACIONAL, para acesso a todos os professores,
que ofereça subsidios para o professor atuar em sala de
aula, informativo ê atualizâções do conteúdo, bem como

espaço para tÍocas

de

experiências

com

demais

professores, espaÇos para canais de atêndimento como
chal, têleÍone, skype para possiveis dúvidas na execução
do trabalho e oÍerecer suporte para aprimoÍamento _do

proÍissional. Compõe também,

FORMAÇAO
CONTINUADA de no minimo 20 (vinte) horas sendo 10
(dez) horas no início do peflodo letivo e 10 (dez) horas
a s 120 cento e vinte dias do uso do material
Livro dâ FAM LlA, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso andevido de substâncias
psicoativas, sendo tal açáo de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, em funçáo
6

da

complexidade da questáo e dos prêjuizos associados ao

eà

dependência dessas substâncias, paÍa o
Ensino Fundamental (1o ao 5" ano). ISBN regislrâdo,

abuso

contendo capa

no

tamanho 27.5x43.3cm, sendo

impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex ll\,1UNE
250 / Saida em CTP. com miolo conlendo no minimo

N

__t
ü!)''

Rua [.]rburrr Santos. 1657 l]irirrr, Juçara
CEPr ô;.90iI:j05 - lnrper atriz-, L1.\

</^r,({\»

;i-.
-..rÉ-.J

Kos

ESTADO DO MARANHAO
Prefeitura Municipal de lm pe

ratriz
Comissão Perma n ente de Licitação
Superintendência de Rêgistro de Preços
100 (cem) páginas medindo 20.5x27.scm, impresso em 4
cores, tinta escala em off-set IMUNE 909. / Saída em
CTP, apresentando lombada de gmm, corte, laminaÉo
brilho de um lado para durabilidade do material, sendo

dobrado e refilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que náo comprometa o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Os temas para discussáo em Íamilia

devem respeitar todas

as

formaçóes

de

núcleos

Íamiliares, ter respeito e empatia na linguagem para uma
facilitaeáo de leitura e compreensão do conteúdo.
Livro do ALUNO, materiâl didático que tenha por objetivo
prevenir o uso indevido de substâncias psicoalivas,
sendo tal ação de inquestionável relevância nos mais
diversos contextos sociais, em função da complexidade

da questáo e dos preluizos associados ao abuso e à
dependência dessas substâncaas, para o Ensino
Fundamental (6o ao 9o ano). ISBN regjstrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

/ Saida
em CTq com miolo contendo no minimo 100 (cem)
páginãs medindo 20.5x27.'cm, impresso em 4 cores,
tinta escala em off-set |[4UNE 909. / Saidâ em CÍP,
cores 4x0 / tinta escala êm Triplex IMUNE 2509.

apresentando lombãda de gmm, corte, lãminação brilho
de um lado pârâ durabilidade do material, sendo dobrado
e reÍllado e com cola PUR, impressáo de qualidade que
náo comprometa o verso da página, impresso na contra
capa o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro.
Deve também apresentar duas ferramentas tecnológicas,
para serem utilizadas com a coleÇão de livros: 1) Um

aplicalivo para smartphone

que deve tazeÍ

a

dinamização na abordagem dos conceitos com estrutura

7

pedagogicamente elaborada, destacândo-se as
seguintes características: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica. escalonada com acesso
prático e organizado, com linguâgem acessível a faixa
etária: proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line;

2 000

UND

apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz, acesso à inÍormações e noticias,
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaçáo;

orientações de atividades aos professores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário atravês chaves de acesso
ou QR Codês inseridos ao longo dos câpítulos que lerão

como propósito de auto gerencrar

o

avanço

nas

atividades educacionais. 2) Atlas digital e interativo com
teoria e propostas de exercicios práticos para utilizaÉo
em compuladores. Ferramenta didática em Íormato
digital com possibilidade de interaçáo do usuário onde é
possivel explorar as atividades dos livros. O softwâre

deverá apresentar uma área de curiosidades com
informações diversas sobre o conteúdo dos livÍos.

I

Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalaçáo, funcionamento e utilização. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O software
deverá ser executado em hardwaÍe com os minrnlos
em Disco 1oGB Sistema
uesitos: l\,4emória 2GB Es

. Hg.J$,
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ESTADO DO MARANHAO

Prefeitura Municipal de lm pe ratriz
Comissão Permanente de Lic itação
Superintendência de Registro de Preços
Operativo Windows 7 ou superior Placa Gráfica 800M8
ou superior com garantia de 12 meses.
LivÍo do PROFESSOR, material didático que tenha por
obietivo preveniÍ o uso indevido de substâncias
psicoativas, sendo tal ação de inquestionável Íelevância

nos mais diversos contextos sociais, em funÉo

da

complexidade dâ questáo e dos prejuizos associados ao

e à dependência dessas substâncias, para o
Ensino Fundamental (6o ao 9o ano), ISBN registrado,

abuso

contendo capa

no

tamanho 27.5x43.3cm, sendo

impresso em cores 4x0 / tinta escalâ em Triplex IMUNE
2509. i Saida em CTe com miolo contendo no ntinlmo
'100 (cem) páginas medindo 20 .5x27

.'cm, impresso em

4

cores, tinta escala em oÍÍ-set IMUNE 909 / Saida em
CTq apresentando lombâda de gmm, corte, laminação
brilho de um lado para durabilidade do material, sendo

8

dobrado e reÍilado e com cola PUR, impressão de
qualidade que não comprometa o verso da página,
impresso na conlra capa o Hino de lmperatriz e o Hino

Nacional Brasileiro. Conter informações didáticosmetodológicas para aulas contextualizadas, com

UND

2 000

UND

2 000

sugestÕes de encaminhamento, pesquisas, mediações e

projetos didáticos para instrumentalizar

o

trabalho do

professor. Compóe o material também, PORTAL
EDUCACIONAL, paÍa acesso a todos os professores,
que ofereça subsídios para o professor atuar em sala de
aula, infoÍmativo e atualizações do conteúdo, bem como

espaço para tÍocas

de

experiências

com

demais

pÍofessores, espaços para canais de atendimento como
chat, teleíone, skype para possiveis dúvidas na execução
do trabalho e oÍerecer suporte pâra aprimoramento do

proflssional. Compoe também,

FORMAÇÃO

CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10
(dez) horas no início do periodo letivo e 10 (dez) horâs
após 120 (cento e vinte) dias do uso do mateÍial.

Livro da FAM LlA, material didático que tenha por
objetivo prevenir o uso indêvido de substâncias
psicoativas, sendo lal ação de inquestionável relevância

nos mais diversos contextos sociais, em funçao

da

complexidade da questão e dôs prejuizos associados ao

e à dependência dessas substânciâs, para o
Ensino Fundamental (60 ao 9" ano), ISBN reqistrado,

abuso

contendo capa

I

no

tamanho 27.5x43 3cm, sendo

impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE
2509. / Saida em CTP, com miolo contendo no mínimo
100 (cem) páginas medindo 20 .5x27 .'cm, impresso em 4

cores, tinla escala em off-set IMUNE 909. / Saida em
CTq âpresentando lombada de gmm, corte, laminaçáo
brilho de um lado para durabilrdade do material, sendo

dobrado e reÍiiado e com cola PUR, impressão dê
qualidâde que não comprômeta o verso da página,
impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o Hino
Nacional Brasileiro. Os temas para discussão em família

devem respeitar todas

as

formâções

de

núcleos

ÍamiliaÍes, ter respeito e empatia na linguagem para uma

L

facilitação de leitura e compreensão do conteúdo

s

ty'
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Prefeitura Municipal de lm pe ratriz
Com issão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços

LorE 04 - EDUcAÇÃo PARA o rRÂNStro
Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar
o cidadão para o uso compartilhado das vias teÍrestres,
como ruas, rodovias, estradas, etc., a condução
responsável de veiculo automotor, cabendo ao cidadão e

especialmente ao condutor, conhecer as leis, visando a
segurança própria, de seus familiares e outros usuários

do sistema, para Nivel lnicial (03 a 06 anos), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escâlâ em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP com miolo contendo no

mÍnimo 60 (sessenta) páginas medindo 20.5x27.Scm,
impresso em 4 cores, tinta escala em oÍf-set IMUNE 909.

/ Saida em CTP apresentando lombada de 3mm, corte,
laminaÇão brilho de um lado para durabilidade do
mateÍial, sendo dobrado e reÍllado e grampeado,
impressão de qualidade que nâo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional Brasileiro + Guia de Orientações
Pedagógicas para o Professor + 03 Jogos Pedagógicos,
um jogo da memória com 32 pêças, um quebra-cabe-ça
com e um encarte para montagem + FORMAÇAO

CONTINUADA de no mínimo 20 (vinte) horas sendo 10
(dez) horas no inicio do periodo letivo e 10 (dez) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do material. Deve
também apresentar duas ferramentas tecnológicas. para
1

serem utilizadas com a coleç5o de livros: 1) Um
aplicativo para smartphone que deve (azer a

800

UND

dinamizaçáo na abordagem dos conceitos com estrutura

pedagogicamente elaborada, deslacando-se as
seguintes caracteristicas: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica, escalonada com acesso
prático e orgânizado, com linguagem acessivel a Íaixa
etária: proporcionando agilidade e praticidade de
atualizaÇão de conteúdo através de conexão on-line;
âpresentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz, acêsso à inÍoÍmações e noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaçáo,

orientaçôes de atividadês aos proÍessores, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberaçáo de usuário atrâvés chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capítulos que terâo

como propôsito de auto gerenciaÍ

o

avanço nas

atividades educacionais. 2) Atlas digital e interativo com
teoria e propostas de exercícios práticos para utilizaçáo

em computadores. Ferramenta didática em

formato

digital com possibilidade de interação do usuário onde é
pôssível explorar as atividades dos livros O softwarê

deveÍá apresentar uma área de curiosidades com
informaçóes diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalaçáo, funcionamento e utilização. Licenciamento e
autenticação: Remoto, através da internet. O software
devera seÍ executado em hardware com os mínimos

I
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ESTADO DO MARANHAO

Prefeitura Mu nicipa I de lmperatriz
Comissão Perma n ente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
quesitos: Memória 2GB Espaço em Disco 10GB Sistema
Operativo Windows 7 ou supeÍior Placa GráÍica 800N.48
ou superior, com garantia de 12 meses

__

Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar
o cidadão para o uso compartilhado das vias terrestres,

t.

a condução
responsável de veículo aulomotor, cabendo ao cidadão e

como ruas, rodovias, estradas, etc.,

especialmente ao condutor, conhecer as leis, visando a
segurança própria, de seus fãmiliares e outros usuários
do sistema, para Nivel intermediário (07 a 10 anos),

ISBN regislrado, contendo capa no

27 .5x43.3cm. sendo impresso em cores 4x0

tamanho

/ tinla escala

em Triplex llilUNE 2509. / Saida em CÍP, com miolo
contendo no minimo 60 (sessenta) páginas medindo
2O.5x27.scÍn, impresso em 4 cores, tinta escala em ofÍset IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando lombada

de 3mm, corte, laminação brilho de um lado
durabilidade do mâterial, sendo dobrado

grampeado, impressáo

e

para

refilado e

de qualidade que

não

comprometa o verso da página, impresso na contra capa
o Hino de lmperatriz e o Hino Nacional Brasileiro + Guia

de Orientações Pedagógicas para o Professor +

03

Jogos Pedagógicos, um jogo da memória com 32 peças,
um quebra-cabeça

com

e um encarte para montagem +

FORMAÇÃO CONÍINUADA de no minimo 20 (vinte)
hoÍas sendo 10 (dez) horas no inicio do periodo letivo e
10 (dez) horas após 120 (cento e vinte) dias do uso do

material. Deve também apresentâr duas ferramentas
lecnológicás, para serem utilizâdâs com a coleção de
livros: 1) Um aplicativo para smartphone que devê trazer

2

a

dinâmizaçâo

na

abordagem dos conceitos com

800

UND

estÍutura pedagogicâmente elaborada. destacando-se as
seguintes características: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica. escâlonada com acesso
prático e organizado, com linguagem acessivel a faixa

etáÍia; proporcionando agilidade e praticidade de
alualização de contêúdo através de conexáo on-linet
apresentar atividades com o conteúdo dos livros através

de: jogos, quiz. acesso à informaçôes e noticias;
monitoramento de usuáÍios e relatórios de utilizaçáo,

oriêntaçôes de atividades aos pÍofessores, manter total
compatibilidade com o cônteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberaçáo de usuário através chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos capitulos que teráo

como propósrto de auto gerenciar

o

I

avanÇo nas

atividâdes educacionais. 2) Atlas digital e interativo com
teoÍia e propostas de exercicios práticos para utilizaçáo
em computadores. Ferramenta didática em Íormato
digital com possibilidade de interação do usuário onde é
possÍvel exploraÍ as âtividades dos livros. O soft\,are
deverá apresentar uma área de curiosidades com
informações diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham o fornecimento do software: manual de

íiN\

N

instâlação, funcionamento e utjlizaÉo. Licenciamento e
autenticáção: Remoto, através da internet. O software

deverá ser execulado em hatdwate com os mtnimos
t

uesitos: Memória 2GB Espa

em Disco 10GB Sistema

l
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Prefeitura Mu nicipal de lmperatriz
Comissão Perma nente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
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Operativo Windows 7 ou superior Placa GráÍica 8001/8
ou superior, com garantia de 12 meses.
Cartilha que contemple como princípio básico, disciplinar
o cidadáo para o uso compartilhado das vias terrestres,

como ruas, rodovias, estradas, etc.,

a

conduÇão

responsável de veículo automotor, cabendo ao cidadão e

especialmente ao condulor, conhecer as leis, visando a
segurançâ própria, de seus familiares e outros usuários
do sistema, para Nivel Final ('11 a 14 anos), ISBN

Íegistrado. contendo capa no lamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saida em CTP, com miolo contendo no
mínimo 60 (sessenla) páginas medindo 2O.5x27.scm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set IMUNE 909.
CTP, apresentando lombada de 3mm, corte,
laminação brilho de um lado para durabilidade do
material, sendo dobrado e reÍilado e grampeado,
impressáo de qualidade que náo comprometa o verso da
página, impresso na contra capa o Hino de lmperatriz e o
Hino Nacional BrasileiÍo + Guia de Orientaçõês
Pedâgógjcas para o Professor + 03 Jogos Pedagógicos,

/ Saida em

um jogo da memória com 32 peças, um quebra-cabe_çâ
com e um encârte para montagem + FORMAÇAO
CONTINUADA de no mínrmo 20 (vinte) hoÍas sendo '10
(dez) horas no inicio do periodo letivo e10 (dêz) horas
após 120 (cento e vinte) dias do uso do material. Deve
também apresentar duas Íerramentas tecnológicas, para

serem utilizadas com a coleÇao de livros: 1) Um
aplicativo para smartphone que deve lrazer a

3

dinamizaÉo na abordagem dos conceilos com estrutura

UND

800

pedagogicâmente elaborada, destacando-se as
seguintes caracteristicas: disponibilizar aos usuários o
conteúdo de forma dinâmica. escalonada com acesso
prálico e organizado, com linguagem acessível a faixã
etáÍia; proporcionando agilidade e praticidade de
atualização de conteúdo através de conexão on-line;
apÍesentar atividades com o conteúdo dos lavros através

de: jogos, quiz, acesso à informações e noticias;
monitoramento de usuários e relatórios de utilizaçáo;

orientâções de atividades aos professoÍes, manter total
compatibilidade com o conteúdo dos livros; apresentar o
acesso e liberação de usuário atrâvés chaves de acesso
ou QR Codes inseridos ao longo dos câpitulos que lerâo

como propósúo de auto gerenciar

o

avanço

nas

atividades educacionais.2) Atlas digital e interativo com
teoria e propostas de exercicios práticos para utilizaçáo

em computadores Ferramenta didática em

formato

digital com possibilidâde de interação do usuário onde é
possível explorar as atividades dos livros. O software

deverá apresentar uma área de curiosidades com
informaçôes diversas sobre o conteúdo dos livros.
Acompanham o fornecimento do software: manual de
instalação, funcionamento e utilização. Licenciamento ê
autenticação: Remoto, através da internet. O software
deverá ser executado em hardware com os minimos

Í'
)

quesitos: lvlemória 2GB Espaço em Disco 1oGB Sistema
o rativo Windows 7 ou su rior Placa Gráfrca 800M8
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issão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de PreÇos
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@

ou superior, com garantia de 12 meses

LOTE 05

-

EDUCAÇÃO FíSICA

- que contemple a disciplina
curriculo escolar que visa

Livro TE RICO (Aluno)

obrigatória do

o aperfeiÇoamento, controle e manutençáo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades fisicas planejadas e
estruturadas para promover o condicionamento Íisico de
criançãs, jovens e adultos através da prática de
diÍerenles modalidades esportivas, para o Ensino

1

Fundamentâl - 10 ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3ctÍt, sendo imprêsso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,

UND

800

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 coíes, tinta escala

em oÍf-set IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado

-t-- -.

para durabilidâde do material, sendo dobrado e ÍeÍilado e
com colâ PUR.

- que contemplê a disciplina
currículo escolar que visa

Livro TE RICO (Aluno)

obrigatória do

o aperfeiçoãmento, controle e manutençáo da sâúde do
corpo e da mente do seÍ humâno, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades Íisicas planeladas

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Énsino

Fundamental - 2o ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,

UND

800

com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala
em off-sêt IMUNE 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobÍâdo e Íefilado e
com cola PUR.
L,vro TE RICO (Aluno)

-

que contemple

a

disciplina
obrigatória do curriculo escolar que visa
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

âtividades fisicas planejadas

F

-+-

e

eslruturadas parâ promover o condicionamento Íísico de

crianças, jovens e adultos âtraves da prática de
diferentes modalidades espoftivas, para o Ensino
Fundamental - 30 ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,

UND

800

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso êm 4 cores, tinta escala
em off-set IMUNE 909. / Saida em CÍP, apresentando
lombada de gmm, corle, laminação brilho dê um lado
para durabilidade do material. sendo dobÍado e reÍllado e
com cola PUR.

N
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Superintendência de Registro de Preços
- que contemple a disciplina
curriculo escolar que visa

Livro TE RICO (Aluno)

obrigatória do

o âperfeiÇoamento, contÍole e manutençâo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades Íisicas planejadas e
eslruturadas parâ promover o condicionamento fisico de
crianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades esportivâs, para o Ensino

4

Fundamental - 40 ano, ISBN registrado, contendo câpa
no tamanho 27 5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509 / Saída em CTq

UND

800

UND

800

UND

800

UND

800

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IN/IUNE 909. / Saída em CTP, apresenlando
lombada de gmm. coÍte, laminaçáo brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com colâ PUR.

Livro TE R ICO (Aluno) - que contemple a disciplina
obrigatória
do curriculo escolar que vrsa
o aperfeiçoa mento, controle e manutençâo da saúde do
corpo e da mente do ser humano. sendo organizadas em

um conjunto de

atividades fisicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
5

Fundamental - 5o ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplêx INIUNE 2509. / Saida em CTP,

com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala

em oÍf-set INIUNÉ 909. / Saida em CTP, âpresentando
lombâda de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e reÍllado e
com cola PUR.

Livro ÍE RICO (Aluno) - que mntemple a disciplina
obrigatória do curÍículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humãno, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades fisicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento Íisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
6

Fundamental - 6o ano, ISBN registrâdo, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em coÍes 4x0
/ tinta escala em Triplex llvlUNE 2509. / Saida em CTq

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala
em off-set INIUNE 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com cola PUR.

- que contemple a disciplina
curriculo escolar que visa

Livro TE RICO (Aluno)
7

obrigâtória do

o aperfeiçoamento, controle
CO

e manutenção da saúde do

e da mente do ser humano. sendo

nizadas em

,ú-
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Prefeitura Municipal de lmperatriz
Com issão Permanente de Licitação
Superintendência de Registro de Preços
um conjunto de

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

cÍianÇas, jovens e âdultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 7o ano, ISBN registrado, contendo capa

i

no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0

/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escalâ

em off-set IMUNE 909. / Saída em CÍP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e reÍilado e
com cola PUR.

Livro TEÓRICO (Aluno) - que contemple a disciplina
obrigatória do curÍiculo escolâr que visa
o aperfeiÇoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades fisicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento Íisico de

crianças, jovens e adultos através da pÍática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
8

Fundamental - 8o ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo imprêsso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,

UND

800

UND

800

UND

800

com miolo conlendo no minimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores. tinla escála
em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um íado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com cola PUR

Livro TE RICO (Aluno)

-

que contemple a disciplina

cuÍriculo escolar que

obrigatória do

o aperfeiçoamento, controle

visa

e manutenção da saúde

do

corpo e da mente do ser humano, sêndo organizadas em

um conjunto de alividades fisicas planejâdâs

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e âdultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino

I

Fundamental - 90 ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm. sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex INIUNE 2509. / Saida em CTP,

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, coÍte, laminaÇão brilho de um lado
pâra durabilidade do material, sendo dobrado e reíilado e
com cola PUR.

Livro

PR

- que contemple a disciplinâ
curriculo escolar que visa

TICO (Aluno)

obrigatória do

e manutenção da saúde do
corpo e dâ mente do ser humano, sendo organizadas em
o aperfeiçoamento, controle

10

um conjunto de

âtividades fisicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento Íisico de

crianças, jovens e adultos através
diferentes modalidades es rtivas.

da prática

ra o

de

Ensino

Rua Urbano Santos, 1657 Baino.luçara
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Fundamental - 1o ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo imprcsso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex INIUNE 2509. / Saida em CTP,

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 coÍes, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com cola PUR.

Livro PRfTrco (A[iúI - que contemple a disciplina
obrigatória do currículo êscolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades fisicas planeladas

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

criânças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades espoíivas, para o Ensino
11

Fundamental - 2o ano, ISBN registrado, conlendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,

UND

800

UND

800

UND

800

com miolo contendo no mÍnimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com cola PUR.

obrigatória do

- que contemple a disciplina
currículo escolar que visa

um conjunto de

atividades fisicas planejadas

Livro PRAÍ|CO (Aluno)

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo oÍganizadas em
e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
12

Fundamental - 30 ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamânho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Íriplex lL/luNE 2509. / Saida em CTP,

com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala
|N.4UNE 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminaÇão brilho de um lado
parâ durâbilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com cola PLJR.

em off-set

Livro

P

- que contemple a disciplina
curriculo escolar que visa

TICO (Aluno)

obrigatória do

e manutençáo da saúde do
corpo e dâ mente do ser humano, sendo organizadas em
o apeíeiçoâmento, controle

um conjunto de
13

atividades fisicas planeiadas e
estÍuturadas para promover o condicionamento Íisico de
criânças, jovens e adultos através da prática de
difeÍentes modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 40 ano. ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x433cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex INIUNE 2509. / Saida em CTP,

com miolo contendo no mínimo

100

cem

\
I

rnas

Rua Urbano Santos. 1657 Bâirro luçara
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medindo 20.5x27 scm, impresso em 4 cores, tinta escala
em off-set IMUNE 909. / Saida em CTq apÍesentando
lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e reÍilado e
com cola PUR.

obÍigatória do

- que conlemple a disciplina
currículo escolar que visa

um conjunto de

atividades fisicas planejadas

Livro

P

TICO (Aluno)

o apeíêiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades espoíivas, para o Ensino
14

Fundamental - 50 ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impÍesso em cores 4x0

UND

800

UND

800

UND

800

/ tinta escâla em Triplex IMUNE 2509. / Saída em CTP,
com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em ofÍ-set liilUNE 909. / Saída em CÍq apresentando
Iombada de gmm, corte, laminação brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e reÍilâdo e
com cola PUR.

Livro P TICO (Aluno) - que contemple a disciplinâ
obÍigatórja do curriculo esmlar que visa
o aperÍeiçoamento, controle e manutenÇão da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos através dâ pÍática de
difeÍentes modalidades esportivas, para o Ensino
'15

Fundamental - 6" ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sêndo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP.

com miolo contendo no minimo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escala

em off-set IMUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, lâminaÉo brilho de um lado
para durabilidade do material, sendo dobrado e reÍilado e
com coia PUR.

obrigatóÍia do

- que contemple a disciplina
curriculo escolâr que visa

um conjunto de

atividades físicas planejadas

Livro

P

TICO (Aluno)

o aperfeiçoamento, controle e manutençáo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em
e

estruturadas para promover o condicionamento físico de
'16

cÍianças, jovens e adultos através da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - 7o ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escalâ em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP,

com miolo contendo no minrmo 100 (cem) páginas

medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala
em off-set IMUNÊ 909. / Saida em CTP, apresentando
lombada de gmm, corte, laminaçáo brilho de um lâdo
ra durabilidade do materiâl sendo dobÍado e refilado e

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro luçara
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com cola PUR
I

Livro

P

- que contemple a disciplina
currÍculo escolar que visa

TICO (Aluno)

obrigatôria do

o apeíeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunlo de

atividades fisicas planejadas

e

estruluradas para promover o condicionamento fisico de

crianças, jovens e adultos alravés da práiica de
diferentes modalidádes esportivas, para o Ensino

17

Fundâmental - 8" ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo rmpresso em cores 4x0
/ tintâ escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTP
com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4 cores, tinta escala
em off-set INIUNE 909. / Saída em CTP, apresentando
lombada de gmm. corte, laminação brilho de um lado
para durabilidâde do materiâ1, sendo dobrado e refilado e
com cola PUR.

Livro

P

800

UND

- que contemple a disciplina
cuÍrículo escolar que visa

TICO (Aluno)

obrigatória do

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conlunto dê

atividades Íisicas plânejadas

e

estruluradas para promover o condicionamenlo fisico de

crianças, jovens e adultos através da prática de
diÍerenles modalidades esportivas, para o Ensino

í8

Fundamental - 9o ano, ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tintâ escala em Triplex IMUNE 2509. / Saida em CTq

uND

I

aoo

com miolo contendo no mínimo 100 (cem) páginas
medindo 20.5x27.scm, impresso em 4 cores, tinta escalá

em off-set IMUNE 909. / Sâída em CTP, apresentando
lombãda de gmm, corte, laminaçâo brilho de um lâdo
para durabilidade do material, sendo dobrado e refilado e
com cola PUR.

Roteiro Didático do PROFESSOR

disciplina obrigatória

-

que contemple

a

do currículo escolâr que

visâ
o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do
corpo e dâ mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividâdes Íisicas planejadas

e

estruturâdas para promover o condicionamenlo fisico de

19

crianças, jovens e adultos através da práticâ de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - Anos lniciais (1o ao 5" ano), ISBN

registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE 2509. / Saídâ em CTP, com miolo contendo no
mínimo 300 (trezentas) páginas medindo 20.5x27.5cm,

800

UND

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set IN4UNE 909

/ Saida em CTq apresentândo lombada de gmm, corte,
laminação brilho

de um lado parâ

durabilidade do

materiâl, sendo dobrâdo e refilado e com cola PUR.
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Roteiro Didático do PROFESSOR

disciplina obrigatória

-

que contemple

do curriculo escolar que

a

visa
o aperfeiçoamento, controle e manulençâo da saúde do
corpo e da mente do ser humano, sendo organizadas em

um conjunto de

atividades físicas planejadas

e

estruturadas para promover o condicionâmento fisico de

20

crianças, jovens e adultos atraves da prática de
diferentes modalidades esportivas, para o Ensino
Fundamental - Anos Finais (60 ao 90 ano), ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3cm.

800

UND

sendo impÍesso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
INTUNE 2509. / Saida em CTP com miolo conlendo no
minimo 300 (trezentas) páginâs medindo 20.5x27.'cm,
impresso em 4 cores, tinta escâla em off-set IMUNE 909.
/ Saida em CTP, apresentando lombada de gmm, corte,

laminaçáo brilho

de um lado pâra

durabilidade do

material, sendo dobrado e reÍllado e com cola PUR

l

3. DA VALIDADE DA ATA
Ata de Registro de Preços será de 1 2 (doze) meses, a partir de 21
de março de 20't9, não podendo ser prorrogada.
3.1 . A validade desta

4, DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

.

CabeÍá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de
Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais,
em conformidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015.
4.1

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS
5.1 . Os preços registrados são os preÇos unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceilaram cotar os
materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de
realização da sessão pública do Pregão Presencial no 005/2019, que é parte integrante
desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcriÇão.
6. DA UTILIZAÇAO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 . A presente ata implica em compÍomisso de fornecimento, após cumprir os requisitos
de publicidade, ficando o íornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.

6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados
mediante assinatura de Contrato. obsêrvadas as disposiçôes contidas no Edital do Pregão Presencial n' 005/20í 9
,.(/v

{$
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6.3. Em decorrência da publicaçáo desta Ata, o participante do SRP poderá firmar
contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao
órgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos
órgãos participantes.
6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para
a assinatura do contrato,
6.5. Caso o fornecedor classiíicado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido
ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem
prejuízo das sanções previstas em lei e no tnstrumento contratual. Neste caso, o órgão
participante comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente,
por ordem de classificação, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de preços, durante

o

prazo de validade desta Ata, fica

obrigado a:
6.6.1 . Atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preÇo unitário registrado, nas quantidades indicadas
pelo particrpante do SRe não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;
6.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor
do registro de preÇos sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente
Ata (carona).

7. DAS CONDrçÔeS CeRetS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega

e

recebimento do objeto, as obrigaçóes da AdministraÇão e dos fornecedores registrados,
sanções e demais condiçóes do ajuste encon tram-se definidos no Termo de Referência e
no Edital do Pregão Presencial no 005/20'19.
8. DA DTVULGAÇAO
8.1. A publicação resumrda desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é §
condiÇão indispensável para sua eficácia. será providenciada pelo Orgão Gerenciador até
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data.
8.2. Registre-se que, no âmbrto do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a assinar
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lrnperatriz.'MA
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Superintendência de Registro de Preços
o contrato, a Administração deve convocar os licitantes subsequentes para negociar, na
ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade destes em igualar a proposta
inicialmente vencedora, conforme disposto no atl.27, § 30, do Decreto 5450/05 e Decreto
01312015

8.2.í. Art. 27, § 30 O vencedor da licitação que não fizer a comprovaçáo referida no § 2o
ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de registro de
preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeiteda a ordem de
classiíicação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação,
assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominaçôes legais.
8.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (MA), 21 de março de 2019
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