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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Educação. 

 

2. OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa objetivando a aquisição de Coleções Pedagógicas para 

utilização na rede de Escolas Municipais e Cmei´s, atendendo as necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação de Planalto-PR.   

 

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

3.1. Érica Tomazoni 

 

4. JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO 

4.1. O município de Planalto, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Educação de Planalto possui cerca de 1.200 alunos distribuídos entre as escolas e 

CMEI’s, tem como o objetivo de adquirir coleções de livros e brinqteca e materiais de 

psicomotricidade para as escolas municipais e CMEI’s, sabemos que a estimulação 

das crianças com brinquedos contribui e muito para o seu aprendizado futuro. 

Desenvolve suas capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social. O 

contato das crianças com os educadores transforma-se em relações de aprendizado. 

A Educação Infantil contribui no desenvolvimento da autonomia, considerando, no 

processo de aprendizagem, que a criança tem interesses e desejos próprios e que é 

um ser capaz de interferir no meio em que vive. 

4.2. A aquisição da Coleção dos livros destinados aos alunos das Escolas da rede 

Municipal viabilizaram os trabalhos e as atividades pedagógicas, usando o livro 

como fator fundamental, prezando pela igualdade e democratização entre os alunos, 

estimulando-os o hábito da leitura e promovendo a interação entre a criança e o 

livro, a fim de desenvolver o aspecto sócio afetivo e cultural através de histórias 

infantis e infanto-juvenis.  

 

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:   
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Coleções Pedagógicas Valor Unit Quant Valor Total 

Cantinho do sono: histórias 
para sonhar 
Autora: Patricia R. Siqueira 
ISBN: 978-85-69071-19-8 

R$12.900,00 03 R$38.700,00 

Brinqteca: aprender 
brincando 
Autora: Patricia R. Siqueira 
ISBN: 978-85-69071-10-5 

R$12.790,00 04 R$51.160,00 

Psicomotricidade infanto-
juvenil 
Autora: Patricia R. Siqueira 
ISBN:978-85-69071-15-0 

R$13.900,00 04 R$55.600,00 

Coleção cidadania em ação: 
da escola para o mundo, 
volume 01 
Autor: Patricia R. Siqueira 
ISBN:978-85-69071-34-1 

R$149,90 175 R$26.232,50 

Coleção cidadania em ação: 
da escola para o mundo, 
volume 02 
Autor: Patricia R. Siqueira 
ISBN:978-85-69071-35-8 

R$149,90 455 R$68.204,50 

Coleção cidadania em ação: 
da escola para o mundo, 
volume 03 
Autor: Patricia R. Siqueira 
ISBN: 978-85-69071-42-6 

R$149,90 300 R$44.970,00 

  TOTAL R$284.867,00 

 

O valor total da contratação é de R$284.867,00 (Duzentos e oitenta e quatro 

mil oitocentos e sessenta e sete reais). 

 

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO 

6.1. A CONTRATADA deverá entregar os objetos no prazo de 15(quinze) dias 

contados a partir do recebimento da solicitação formal emitida pela Secretaria 

Municipal de Educação.  

6.2. Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação situada 

na Rua Paraná, nº1571, Centro, Município de Planalto-PR.  

6.3. A solicitação formal mencionada no subitem 6.1 deverá conter as seguintes 

informações: 
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a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante; 

b) Prazo e local de entrega; 

c) Descrição dos itens a serem entregues; 

d) Assinatura da Secretaria responsável.  

6.4. Todas as despesas decorrentes da entrega dos materiais, objeto desta licitação, 

correrão por conta da contratada incluindo despesas com deslocamento. 

6.5. Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá 

passar por aprovação do setor jurídico desta municipalidade. 

6.6. As solicitações provenientes da Secretaria, após o recebimento definitivo dos 

serviços prestados, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle 

Interno ou no Departamento de Compras do Município ou ainda, na própria 

Secretaria Solicitante, permitindo a fiscalização de órgão interno e externos. 

6.7. O pagamento será efetuado em até 15(quinze) dias após a realização do 

serviço, com apresentação da respectiva nota fiscal. 

 

7 . GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O contrato será acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado 

pela Secretária Municipal de Educação Érica Tomazoni.  

 
Planalto-PR, 01 de junho de 2020. 

 

 

______________________________ 

Érica Tomazoni  

Secretária Municipal de Educação 

 

__________________________ 

Inácio José Werle 

Prefeito Municipal  

 


