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Prefeitura Municipal de Macuco
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERENCIA

r.

oBJETo DA coNTRAT.nçÃo:
Aquisição de lirro didático para a Rede Municipal de Ensino.

2.

.II]STTFICATIVA:

Procedimento licitatório dar-se em decorrência da Avaliação Extema realizada pela MEC
no ano de 2017, esÍa secretaria justihca a decisão de adquirir Liwos Didáticos da Coleção

Aprova Brasil da Modema Editora LTDA., voltados para o 4o e 5o ano do Ensino Fundamental,
em decorrência de projeto específico a ser implantado na Rede Municipal de Ensino para
melhorar os índices de aproveitamento dos nossos alunos nas avaliações extemas. O aliúamento
que o autor emprega nesta coleção, tem total compatibilidade com o conteúdo exposto em tais
avaliações.
Os resultados da Prova Brasil, do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) e as

taxas de aprovação de cada escola formam parte do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Brísica). Esse conjunto de indicadores educacionais permite aos gestores detectar as
fragilidades do sistema e planejar açôes para melhorar a qualidade da educação dos alunos.
Neste sentido faz-se necessiírio que a Secretaria de Educação realize ações no intuito de
perseguir os indicadores definidos pelo Governo Federal, haja vista que o município nâo vem
alcançando as METAS.
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Os temas apresentados tendem a seguir a progressão da aprendizagem planejada pela
Coordenação Pedagógica Municipal, evitando assim, o risco de sobreposição ou exclusão de
algum tema.

A

decisão baseou-se em reunião rcalizada com os profissionais de educação da Rede
Municipal de Ensino.
Concluiu-se que o liwo em questão proporciona motivação autônoma para o educando.
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CRrTÉRrOS DE ACETTAÇÃO DO pRODUTO:

Só serão aceitos os fomecimentos de produtos que estiverem de acordo com

as

especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes
competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e üansporte não
sejam satisfatórias.
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PROCEDIMENTOSDEFISCALIZAÇÃO:
A

Secretaria Municipal de Educação é responsável pela fiscalização do contrato, que será

ÍealizÀda pelo servidor: André Pereira Coelho, matrícula no 8579-0, no que compete ao
fomecimento dos produtos, observando todos os Írspectos contratados (prazo de entrega, local de
entreg4 observância acerca da qualidade e maÍca dos produtos contratâdos, manutenção da
relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração pma a justa
remuneração do fomecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato).

5.

PRAZODEEXECUÇÃODOCONTRATO:
06 (seis) meses, a partir de sua assinatur4 podendo ser prorrogado.

6,

PENALTDADESAPLICAVEIS:

A

empresa que deixar de entregar documentação exigida para

o certame, apÍesentar

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a
proposta" falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, f,rcará impedido de licitar e contratff com a Administração Pública Municipal, pelo
prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações
legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

7.

DAENTREGADOSPRODUTOS:
Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:

o

Produtos deverão ser entÍegue em parcelas, de acordo com a solicitação da
Secretaria Municipal de Educação, a qual fomrulará o pedido via e-mail ou similar, tendo
a licitante o prazo de 15 (quinze) dias úteis para entregar o material solicitado;
Os produtos deverão ser entregues no Setor de Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Educação no horilrio comercial
As despesas com tÍansporte, fretes, bem como qualquer outro relacionado à entrega do
produto é de total responsabilidade da contratada.
Caso detecte alguma falha no fomecimento, em desconformidade com o contrato, a
contratada deverá efetuar a üoca satisfatoriamente no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sem
prej uízo das sançôes previstas.
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DOPAGAMENTO
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A contratante se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas.
O pagamento seú realizado mediante emissão de nota Íiscal, que deverá ser emitida e
entregue na Secretaria de Educação, em até 20 (vinte) dias úteis após a entrega e aceitação dos
produtos. A(s) contratada(s) dever(ão), então, enviar juntamente com as notas fiscais as
certidões negativas do INSS e FGTS, obrigatoriamente, e quando for o caso dos documentos de
habilitaçao, encamiúados no dia da licitação, que estiverem vencidos.
Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento seú
contado a partir de sua Íeapresentação, desde que devidamente regularizados.

No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral
quitação da mesma. A contÍatante poderá, se assim entender, descontar o valor de multas por
ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada.
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PLA{ILHA DESCRITIVA:
Planilha em anexo.
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