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Ferria ngnte de L

Secretaria lVlunicipal de educação - SEtVIED , FRE ID
icitação Co

lmperatriz/tvlA. l-5 de Junho de 2020.

do Tecnico Avalia o de Amos

Referente:

Pregão Eletrônico ns 01712020

P rocesso Ad m i n istrativo : 02.08.00. 368/ 2020.

Empresa: Aliança Edições e Consultoria EIRELI

Objeto: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de

tVlaterial Didátlco para projeto de incentivo da leitura com Propósito de

estímulo cognitivo e práticas pedagogicas para o ensino infanto juvenil,

para atender as necessidades da rede lVlunicipal de Ensino.

Ao Departamento de Compras e Licitações

Segue abaixo relatorio constando todos os itens

reprovados e as respectivas justificativas.

Avaliação das Amostras Apresentadas pela empresa ALIANÇA EDIÇÕES f
CONSULTORIA EIRELI
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01.) Unidad e de Armazenagem:

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

ç

referido material, a Comissão Tecnica julgou que a amos

Armazenagem, não está em conformidade, pois não

Rua Urbano Santos, ns 1657 - Juçara, lmperatriz - tVlA - CEP 65'900-505

http://www. i m peratri4, ma..gov. br E:rcil : semed i m peratriz@ gmai I'cont

tra da Unidade de

atende todas as

a

FR[f ErTUrtÀ',út

ffiPEnÀT&IX



ük
í-*:1

Hffi
ESTADO oO IvRNRTHÃO

PREFEITURA M U N ICI PAL DE I MPERATRIZ

sEcRrrARrA MUNTctPAL or roucnÇÃo

especificações técnicas exigidas no edital. As especificações do edital

abaixo relacionadas não estão contempladas na amostra avaliada:

a.) A amostra apresentada possui duas portas de abrir, mas não

possui dobradiças em zamak e abertura270s.

b.) A amostra apresentada não possui fechadura tipo Cremona com

varão de travamento das portas, acompanhando 2 chaves

escamoteáveis.

c.) A amostra apresentada não possui sistema de travamento

através de suportes de prateleira em zamack, ademais os

suportes além do modelo desconforme são constituídos de

plástico, material de curta durabilidade, quando deveriam ser de

metal.

d.) Não apresentou comprovação de que o produto é certificado

pela ABNT (Norma 13961:2010);

e.) Não apresentou comprovação de que o produto contempla a

Certificação de Cadeia de Çustodia para Produtos de tVladeira.

02.) Livros lnfanto Juvenil:

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra, não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) Não foi possível distinguir quais livros são destinados ao infantil

e quais livros são destinados ao público juvenil.

b.) Os títulos apresentados não correspondem a quantidade

especificada no edital, assim como as obras, ou a faixa etária.

c.) os livros não apresentam texto instigante, imagens

artisticamente estimulantes, projeto gráfico provocativo, com

elementos que ampliem o horizonte de mundo das crianças e

adolescentes

d.) Apresentam títulos que não são recomendados para as an

Fft[fEITURÀ T'T
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pois trazem um debate sobre temas precoces.

e.) Ivluitos dos livros são historias adaptadas da Disney,

comprometendo a qualidade literária da obra, não privilegiando

boas historias, enredos interessantes, qualidade da linguagem,

ilustrações que dialogam com o texto, sem uma preocupação

com o estético dos livros.

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) Os livros apresentados não correspondem aos requisitos do

edital em relação a quantidade e em relação a qualidade das obras

literá rias.

b.) Os livros apresentam qualidade indevida para biblioteca

educacional e não são literatura, trazem o conteúdo de desenho

animado replicado, simplificado e as historias são extremamente
simples, não atendendo o objetivo do acervo que é reunir grandes

obras da literatura.
c.) Os clássicos têm uma importância enorme na formação do

leitor literário - são clássicos por uma razão e são uma das maiores

riquezas da humanidade. Porém as adaptações apresentadas são

de conteúdo pouco favorecido, as qualidades das ilustrações estão

comprometidas e os títulos não correspondem a faixa etária

estipulada (crianças e adolescentes).
d.) As obras não são adequadas aos leitores e não atendem às

necessidades didáticas e pedagogicas para o trabalho com a leitura,
literatura e formação do leitor apresentadas no edital.
Apresentando obras com erros de formatação e inadequada de

pontuação.

Rua Urbano Santos, nq 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
pft§rEtTUÍrÂ 0g

l}ipEIÀTNIIhttp://www. im peratriz. ma .gov. br - E-mail : semedimperatriz@gmail.com

03.) Livros lnf,a,ntq JuvFnis Clásqicg§:

Lffi



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MU N ICIPAL DE I MPERATRIZ

SECRETARTA MUNTCtPAL DE EDUCAfiO

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Tecnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) A exigência presente no Termo de Referência, contempla 5

títulos com Dedoches infantis, compostos de belas ilustrações, o

Licitante apresentou apenas 2 títulos com está especificação, assim

a amostra apresentada não corresponde a quantidade exigida no

editaL

0s.) Livros com textura:

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) A exigência presente no Termo de Referência, contempla 5

títulos com Textura, o Licitante não apresentou nenhum livro com

textura, se limitando a apresentar materiais com texturas que não

são livros.

06. ) Livros cofn,Quqbra-Cabeça :

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Tecnica julgou que a amostra não em
.
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conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) A exigência presente no Termo de Referência, contempla 5

títulos de Livros com Quebra-Cabeça, o Licitante não apresentou

nenhum livro com Quebra-Cabeça.

7,) Livro§ !,nçlvsão Social:

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Vlateriais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) A exigência presente no Termo de Referência, contempla 5

títulos de Livros de lnclusão Social contendo recursos

pedagogicos adaptados para atender alunos com necessidades

especiais, a Licitante não apresentou nenhum livro contendo

estes recursos. A quantidade de itens na categoria "Clássicos

infanto juvenil" com recursos em libras é pequena (02 obras),

levando em consideração o total de obras para composição do

kit. (200 obras).

b.) Não foram apresentadas obras sobre lnclusão social que

atendam as especificidades do edital, com obras em libras, letra

ampliada, historias faladas, etc. Nas obras apresentadas, as

gravuras com recursos em Libras são pequenas, dificultando o

entendimento do leitor quanto aos parâmetros da Língua

Brasileira de Sinais. Orientações, configurações de mãos, pontos

de articulação e expressão facial.

8.) G\rias de Orlentacões Metodológiç,as Gerais:

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos lVateriais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens consta mno
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referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a
saber:

a.) A exigência presente no Termo de Referência, contempla L

(um) Guia de Orientações lVletodologicas de uso do professor,

conforme especificação do Termo de Referência, a Licitante não

apresentou o Guia de Orientações Metodologicas, constando

apenas 03 pequenos manuais para cadernos específicos.

9.) tt4ale(iqis dg ln!eraç?o:

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

9.1.) Bate Pinos: As especificações do Termo de Referência contemplam
dimensões de 24 x 20 x 9,5 cm, com 4 orifícios vazados (usinados) * 4

pinos de madeira com 1-0 cm de altura. A Licitante apresentou amostra

com dimensões de t3 x 7 x 24,5 cm, material menor e inferior ao

solicitado no edital,

9.2.'l Memória Textura:As especificações do Termo de Referência

contemplam 20 peças em ÍVIDF tamanho 5 x 5 x 0,6 cm com texturas
variadas como: lixa, papel, papelão, tecido, feltro, velcro, EVA, espuma,

bagum, MDF. A Licitante apresentou amostra de jogo em Braille e não de

texturas variadas.

9.3.) Quebra-Cabeça Filhotes: As especificações do Termo de Referência
contemplam: Quebra-Cabeça Filhotes Com encaixe fácil e simples, forme
as figuras de 4 animais, composto por 16 peças, confeccionado em

J

$
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madeira. A Licitante apresentou amostra de quebra-cabeça que não
apresentam filhotes, ademais com apenas 10 peças.

9.4.) Quebra-Cabeça Soletrar e Brincar: As especificações do Termo de

Referência contemplam: 01- Quebra-Cabeça aprenda a soletrar 8 palavras

diferentes, com 3 a 6 letras. Composto por 36 peÇas, confeccionado em

madeira. A Licitante apresentou amostra de quebra-cabeça que apresenta

apenas 18 peças.

9.5.) Quebra-Cabeça Números L ao L0: Licitante não apresentou amostra

deste produto.

9.6.) Dedoches Chapeuzinho Vermelho: As especificações do Termo de

Referência contemplam: Dedoches Chapeuzinho Vermelho composto por 4

dedoches em feltro tamanho médio acondicionado em caixa em micro

ondulado.Licitante apresentou amostra deste produto em embalagem de

saco plástico.

9.7.) Dedoches Folclore: Licitante não apresentou amostra deste produto

9.8.) Dedoches os Três Porquinhos: As especificações do Termo de

Referência contemplam: composto por 4 dedoches em feltro tamanho

medio acondicionado em caixa em micro ondulado.Licitante apresentou

amostra deste produto com apenas 3 personagens dos três porquinhos e

em embalagem de saco plástico.

9.9.) Dedoches Animais Domésticos: As especificações do Termo de

Referência contemplam: Composto por 10 dedoches em feltro tamanho

médio acondicionado em caixa em micro ondulado.Licitante apresentou

amostra deste produto em embalagem de saco plástico.

9.10.) Cubo de Cores: Licitante não apresentou amostra deste produto

YW
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9.11.) Cubo Variável: As especificações do Termo de Referência

contemplam:Cubo Variável para Desenvolver a percepção tátil e visual,

auxiliar no aprendizado do alfabeto e algarismos. Características: um cubo

tamanho 16 x L6 x L6 cm em espuma, revestido em tecido tipo bagum + 40

cartas em papel cartão com letras e números. Plástico encolhível.

Dimensões aproximadas 17 x 17 x !7 çm. Licitante apresentou amostra de

uma caixa tátil, produto distinto do requerido no Termo de Referência.

9.12.1 Bola de Feltro lnfantil ne 8: Licitante não apresentou amostra deste

produto.

9.13.) Conjunto de Jogos: As especificações do Termo de Referência

contemplam:0L Conjunto de jogos composto por brinquedos que auxiliam

no desenvolvimento da alfabetização, no enriquecimento do vocabulário,

na descoberta de novas palavras, do raciocínio logico (operações básicas),

memorização, aprendizado de horas e noções de quantidade, Baú plástico

tamanho 53 x 35 x 29 cm, composto por L0 jogos Educativos sendo: 01 Kit

4 Operações; O1 Numeralfa; 01- Loto Leitura; 01 Numerais e Quantidades;

01 Cartas para Ditado; 01 Loto Matemática; 01 Kit de Alfabetização; 01

Palavras Cruzadas; 01 Relogio; 0L Brincando com Números.

A Licitante apresentou amostras deste conjunto de jogos em

desconformidade com o exigido no termo de Referência, sendo que a

amostra está armazenada em caixa de madeira, contrariando o edital que

requer baú plástico ademais não contempla todos os jogos e os que

contemplam não coadunam com as especlficações, a saber:

a.) Numeralfa: O material enviado foi um tapete com 40 bases de 31- x 31

cm e o solicitado no edital é um jogo com 36 letras maíuscula de forma em

EVA com tamanho médio de 5cm.

b.) Loto Leitura: O Nlaterial enviado pela Licitante contém:- 130 peças e 5

tabuleiros, o solicitado é 156 peças com 6 tabuleiros.

Í
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c.) Numerais e Quantidades: O lVlaterial enviado pela Licitante contém 20

peças de 3,5 x 7 cm e 10 peças medindo 6,5 x 7 cm. No Termo de

Referência exige 30 peças no tamanho 7 x 9 x 0,3cm.

d.) Cartas para Ditado: O material enviado pela Licitante está embalado em

saco plástico, embalagem inferior a exigida no edital.

e.) Kit de Alfabetização: O material enviado pela Licitante apresenta

apenas o alfabeto silábico não contempla figuras conforme edital.

f.) Brincando com Números:Licitante não apresentou amostra deste

produto.

9.14.) Balança em Madeira Colorida: As especificações do Termo de

Referência contemplam: 01 Balança em madeira Colorida: Base em

Madeira tamanho 13xl x27 cm com haste vertical para afixar o pêndulo

da balanç3 + L0 argolas coloridas utilizadas como contrapeso. O material

enviado pela Licitante não contempla as argolas cOloridas contrapeso'

rma e Trabalh u infa

Apos análise das amostras, observado

criteriosamente cada item constante na Descrição dos Materiais, presente

no Termo de Referência e verificado se todos os itens constavam no

referido material, a Comissão Técnica julgou que a amostra não está em

conformidade, pois não atende todas as especificações exigidas no edital, a

saber:

a.) A exigência presente no Termo de Referência, contempla

Plataforma de trabalho para educação infanto-juvenil com 5

direcionamentos distintos para atividades de estímulo e o

desenvolvimento do cerebro com mais de 80 exercícios divertidos e

200 peças em formato de blocos encaixáveis com identificações

variadas e compatíveis com as propostas e demais caracterí cas

1
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exigidas no edital. A Licitante não apresentou a amostra da

plataforma de trabalho.

Com efeito, após análise na amostra do material

da Licitante: ALIANÇA EDIÇÕES E CONSULTORIA ElRELl, realizada pela

Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com as

observações supracitadas, consideramos reprovadas as amostras do

material enviado, por não atenderem diversas especificações do edital,

ademais diversos materias sequer foram enviada amostras para análise.

Equipe T CA

OIVIING DEI GON S

CILDA COSTA REIRA DE SOUSA

t tkhv,
LÉn CTCíLA DIAS SILVA

DRO NASCITVIENO IVIEDEIROS

EOVANE PRATES DE A O JUNIOR
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