PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Educação
PAL/SME-2281/2017- CH/SME-002/17

PROCESSO ADMINISTRATIVO – PAL/SME-2281/17
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº CH/SME-002/17
O MUNICÍPIO DE LONDRINA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, está
procedendo o presente CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO editoras que
comercializam coleções de livros didáticos para o ensino de Inglês para crianças da
Educação Infantil (de 04 e 05 anos) e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, com fulcro no art 25
caput da Lei 8666/93, e segundo as condições estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Na Assessoria Financeira/Gerência de Licitações/SME,
situada na Rua Mar Vermelho, 35, Jardim Cláudia , Londrina – PR, de 09/10/17 a 27/10/17.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS OU IMPUGNAÇÕES: (informar o nº do procedimento):
Assessoria Financeira /Gerência de Licitações – Rua Mar Vermelho, 35 – 1ª andar, Londrina-PR; email: edu.finan@londrina.pr.gov.br; Fone: (43) 3375-0090/ (43)3375-0110
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30h
LOCAIS E DATAS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL:
Jornal Oficial do Município, Edição de 03/10/2017;
Folha de Londrina, Edição de 03/10/2017;
Página Oficial do Município na Internet de 03/10/2017, e
Quadro Próprio de avisos da Prefeitura, de 03/10/2017.
LOCAL, DATA e HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
LOCAL: Rua Mar Vermelho, 35, Jardim Cláudia , Londrina – PR, Assessoria Financeira /Gerência de
Licitações de 09/10/17 a 27/10/17 no horário compreendido entre 08:00 às 12:00h e das 13:30 às
17:30h.
LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES:
Rua Mar Vermelho, 35, 1º andar- Jardim Cláudia, à partir do dia 09/10/17.
Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, dispostos na
seguinte ordem:
IIIIIIIV -

Termo de Referência (Anexo I);
Proposta (Anexo II);
Modelos de Declaração (Anexo III) ;
Minuta do Termo de Credenciamento (Anexo IV).

1. DO OBJETO
1.1 Este procedimento tem por objeto o credenciamento de editoras que comercializam coleções de
livros
didáticos
para
o
ensino
de
Inglês
para
crianças
da
Educação Infantil (de 04 e 05 anos) e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental segundo as condições
estabelecidas neste Edital.
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1.2.DA ESPECIFICIDADE DO OBJETO: A Secretaria Municipal de Educação por meio do
Projeto Londrina Global, desenvolvido na rede municipal de Londrina desde 2007, atualmente o
projeto atende 13.000 alunos em 34 escolas com 40 professores. A intençao é que nessas escolas
possamos desenvolver um trabalho diferenciado com outro tipo de material didático com o apoio de
empresas que comercializem material didático para o ensino de inglês para crianças, de modo que
ofertem gratuitamente tais materiais didáticos. Cabe a Secretaria Municipal de Educação, por meio do
apoio pedagógico de Lingua Inglesa a análise e avaliação, além de conhecer e testar os materiais
didáticos, sem obrigação de compra, pelo prazo de 1 ano. As empresas interessadas devem atentar aos
seguintes aspectos nos livros didáticos: Para Educação Infantil, apresentar um projeto gráficoeditorial que contemple trabalho pedagógico com ilustrações (imagens reais e fotos) integradas e
contextualizadas com textos escritos, atividades interativas pautadas em vivências infantis da
Educação Infantil e Ensino Fundamental, práticas de oralidade lúdicas, jogos, dramatizações,
musicalização, textos de literatura infantil, gêneros textuais diversos e uso de recursos multimídia.
Especificamente para os anos finais do Ensino Fundamental, o material também deve contemplar
atividades de produção escrita em Inglês com foco em situações reais e estruturas de linguagem
contextualizadas.
1.3 DO OBJETIVO: Aprimorar as atividades relacionadas ao ensino de inglês para crianças, que
ocorre por meio do Projeto Londrina Global, em 34 unidades escolares de Londrina, para possibilitar
que a equipe de professores, escolas e alunos conheçam, analisem e testem em uso, (em sala de aula) o
material didático ou coleção de livros, que poderá ocorrer com algumas escolas e/ ou com
atendimento mínimo de 30 alunos.
1.4. DO VALOR: Não haverá repasse de recursos públicos para as editoras e empresas que
comercializam os materiais didáticos, para possibilitar que a equipe de professores, escolas e alunos
conheçam, analisem e testem em uso, (em sala de aula) o material didático ou coleção de livros, que
poderá ocorrer com algumas escolas e/ ou com uma quantidade específica de alunos por escola.

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO
2.1.As empresas interessadas devem atentar aos seguintes aspectos nos livros didáticos:
2.1.1.Para Educação Infantil, apresentar um projeto gráfico-editorial que contemple trabalho
pedagógico com ilustrações (imagens reais e fotos) integradas e contextualizadas com textos escritos,
atividades interativas pautadas em vivências infantis da Educação Infantil e Ensino Fundamental,
práticas de oralidade lúdicas, jogos, dramatizações, musicalização, textos de literatura infantil, gêneros
textuais diversos e uso de recursos multimídia.
2.1.2.Especificamente para os anos finais do Ensino Fundamental, o material também deve contemplar
atividades de produção escrita em Inglês com foco em situações reais e estruturas de linguagem
contextualizadas.
2.1.3.Atender às especificidades elencadas a seguir, em relação ao material didático e práticas
pedagógicas voltadas para a sua aplicabilidade no ensino de Inglês para crianças na rede municipal de
ensino:



apresentar imagens (figuras, fotos, ilustrações) sem representações estereotipadas de situações
culturais, sujeitos e práticas sociais;
considerar conteúdos linguísticos integrados aos contextos de vivência de crianças, ou seja,
contemplar leitura, oralidade e escrita de gêneros textuais diversificados, em inglês (textos
autênticos), bem como a globalidade do conhecimento, tratado em perspectiva interdisciplinar;
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fornecer recursos extras, como: literatura infantil em inglês, cartões ilustrados e multimídias
para prática da oralidade, musicalização;
apresentar atividades que explorem situações de interação pautadas em diferentes realidades e
contextos sócio culturais;
priorizar atividades de ensino que integrem as habilidades de leitura, escrita, oralidade e
compreensão leitora;
orientar a prática de ensino de professores (as) com material específico que apresente
fundamentação teórica e metodológica clara para cada ação de ensino proposta;
especificar a abordagem de ensino em que o material se apoia;
os exemplares disponibilizados deverão vir acompanhados do Manual de Orientação do
Professor;
os exemplares de livros submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Educação, não
serão devolvidos às editoras credenciadas findo o processo de avaliação;
organizar unidades temáticas de ensino em cadernos separados (em espiral), seguindo os anos
da escolaridade, contendo capa, apresentação para os alunos, com qualidade no papel utilizado
para impressão de imagens e textos.
Considerar a heterogeneidade dos saberes infantis nas atividades de interação e práticas da
oralidade em inglês;
Contemplar formas diferentes de abordar os conteúdos de ensino em Inglês;
promover a articulação do material didático com conhecimentos em outras fontes, publicações
e mídias, como a televisão, as produções em vídeo e a internet;
Apresentar espaço adequado para as produções escritas dos alunos (as), bem como contemplar
atividades que integrem as áreas de Arte, Ciências, Geografia, Matemática, História, Educação
Física.
Realizar, logo após o credenciamento, a apresentação do material didático para a coordenação
do projeto Londrina Global e para os professores regentes das turmas que utilizarão o
material.

DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO
PARA MUNICÍPIO DE LONDRINA
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 002/2017
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
3.Os interessados (pessoas jurídicas ou firmas individuais) deverão apresentar os seguintes
documentos (em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelo(s) servidor(es)
encarregado(s) da recepção dos mesmos, ou, ainda, retirados pela internet, nos casos em que isso for
possível), na sede da Secretaria Municipal de Educação - Setor de Licitações, situada na Rua Mar
Vermelho nº 35, Jardim Cláudia, 1º andar, nesta cidade, em envelope fechado, de forma a não permitir
sua violação, identificado da seguinte forma:
3.1. O envelope deverá conter:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
b) Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
c) Proposta (modelo do Anexo II);
d) Declaração que concorda com os termos do Processo de Credenciamento (modelo do Anexo III).
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4. DO PROCEDIMENTO
4.1. Recebidos os envelopes de documentos, a Comissão de Credenciamento fará à apreciação dos
mesmos num prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data do recebimento através do protocolo geral
do Município.
4.2. A comissão avaliará se o material didático está de acordo com a solicitação e se houve a
apresentação dos documentos listados no item 3.1.
4.3. Após a fase de habilitação, o credenciado comunicado da decisão da Comissão de
Credenciamento será convocado para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, celebrar termo de
credenciamento (Anexo IV).

5. DO PRAZO VIGÊNCIA
5.1. O credenciamento, uma vez homologado, terá vigência por 12 (doze) meses , podendo ser
prorrogado, a critério da Administração, por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o total de 60
(sessenta) meses, mediante a formalização de termo aditivo.
6. DOS RECURSOS
6.1. Da decisão de indeferimento do pedido de credenciamento caberá recurso, a ser protocolado na
SME, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:30h, dirigido à Comissão de Credenciamento.
6.2. A Comissão de Credenciamento, no prazo de 03( três) dias, não reconsiderando a decisão
recorrida, encaminhará o recurso para decisão da Secretária Municipal de Educação.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O MUNICÍPIO, através da Comissão de Credenciamento da Secretaria Municipal de Educação,
na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de
promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo
administrativo.
7.2. Os interessados deverão acompanhar as modificações e os esclarecimentos sobre o presente edital,
disponibilizados na forma de esclarecimentos e comunicados no site www.londrina.pr.gov.br., ficando
sob sua inteira responsabilidade o acompanhamento das atualizações efetuadas pela Administração,
que poderão ocorrer a qualquer momento.
7.3. O MUNICÍPIO reserva-se o direito de revogar ou anular o presente chamamento, no todo ou em
parte, por interesse administrativo, vício, ilegalidade pelos licitantes, ressalvado o disposto no
parágrafo único do artigo 59 da lei 8.666/93, de ofício ou mediante provocação, bem como adiá-la ou
prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das propostas, descabendo em tais circunstâncias,
quaisquer reclamações ou direito à indenização.
7.4. Maiores informações serão prestadas aos interessados no horário das 08h00min às17h30min, pelo
e-mail edu.finan@londrina.pr.gov.br ou pelo telefone n° (43) 3375-0110 ou (43)3375-0090.
Londrina, __ de ______ de 2017.

Maria Tereza Paschoal de Moraes
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO: Este procedimento tem por objeto o credenciamento de editoras que comercializam
coleções
de
livros
didáticos
para
o
ensino
de
Inglês
para
crianças
da
Educação Infantil (de 04 e 05 anos) e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, visando aprimorar as
atividades relacionadas ao ensino de inglês para crianças, que ocorre por meio do Projeto Londrina
Global, em 34 unidades escolares de Londrina, para possibilitar que a equipe de professores, escolas e
alunos conheçam, analisem e testem em uso, (em sala de aula) o material didático ou coleção de
livros, que poderá ocorrer com algumas escolas e/ ou com atendimento mínimo de 30 alunos.
1.1.

DA ESPECIFICIDADE DO OBJETO: A Secretaria Municipal de Educação por meio do
Projeto Londrina Global, desenvolvido na rede municipal de Londrina desde 2007,
atualmente o projeto atende 13.000 alunos em 34 escolas com 40 professores. A intençao é
que nessas escolas possamos desenvolver um trabalho diferenciado com outro tipo de material
didático, com o apoio de empresas que comercializem material didático para o ensino de
inglês para crianças, de modo que ofertem gratuitamente tais materiais didáticos. Cabe a
Secretaria Municipal de Educação, por meio do apoio pedagógico de Lingua Inglesa a análise
e avaliação, além de conhecer e testar os materiais didáticos, sem obrigação de compra, pelo
prazo de 1 ano. As empresas interessadas devem atentar aos seguintes aspectos nos livros
didáticos: Para Educação Infantil, apresentar um projeto gráfico-editorial que contemple
trabalho pedagógico com ilustrações (imagens reais e fotos) integradas e contextualizadas
com textos escritos, atividades interativas pautadas em vivências infantis da Educação Infantil
e Ensino Fundamental, práticas de oralidade lúdicas, jogos, dramatizações, musicalização,
textos de literatura infantil, gêneros textuais diversos e uso de recursos multimídia.
Especificamente para os anos finais do Ensino Fundamental, o material também deve
contemplar atividades de produção escrita em Inglês com foco em situações reais e estruturas
de linguagem contextualizadas.
Os autores e proponentes do objeto em foco devem atender às especificidades elencadas
a seguir, em relação ao material didático e práticas pedagógicas voltadas para a sua aplicabilidade no
ensino de Inglês para crianças na rede municipal de ensino:











apresentar imagens (figuras, fotos, ilustrações) sem representações estereotipadas de situações
culturais, sujeitos e práticas sociais;
considerar conteúdos linguísticos integrados aos contextos de vivência de crianças, ou seja,
contemplar leitura, oralidade e escrita de gêneros textuais diversificados, em inglês (textos
autênticos), bem como a globalidade do conhecimento, tratado em perspectiva interdisciplinar;
fornecer recursos extras, como: literatura infantil em inglês, cartões ilustrados e multimídias
para prática da oralidade, musicalização;
apresentar atividades que explorem situações de interação pautadas em diferentes realidades e
contextos sócio culturais;
priorizar atividades de ensino que integrem as habilidades de leitura, escrita, oralidade e
compreensão leitora;
orientar a prática de ensino de professores (as) com material específico que apresente
fundamentação teórica e metodológica clara para cada ação de ensino proposta;
especificar a abordagem de ensino em que o material se apoia;
os exemplares disponibilizados deverão vir acompanhados do Manual de Orientação do
Professor;
os exemplares de livros submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Educação, não
serão devolvidos às editoras credenciadas findo o processo de avaliação;
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2.
2.1.

organizar unidades temáticas de ensino em cadernos separados (em espiral), seguindo os anos
da escolaridade, contendo capa, apresentação para os alunos, com qualidade no papel utilizado
para impressão de imagens e textos.
Considerar a heterogeneidade dos saberes infantis nas atividades de interação e práticas da
oralidade em inglês;
Contemplar formas diferentes de abordar os conteúdos de ensino em Inglês;
promover a articulação do material didático com conhecimentos em outras fontes, publicações
e mídias, como a televisão, as produções em vídeo e a internet;
Apresentar espaço adequado para as produções escritas dos alunos (as), bem como contemplar
atividades que integrem as áreas de Arte, Ciências, Geografia, Matemática, História, Educação
Física.
Realizar, logo após o credenciamento, a apresentação do material didático para a coordenação
do projeto Londrina Global e para os professores regentes das turmas que utilizarão o
material.

DO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Designamos as servidoras Rafaeli Constantino Valencio Peres, mat. 33.973-3 e 37.547-0,
Jozélia Jane Corrente Tanaca, mat. 32.782-4, Adriana Haruyoshi Biason, mat. 33.981-4
Londrina, 7 de Agosto de 2017.

Viviane Barbosa Perez
Gerente de Formação Continuada

Mariangela de Sousa Prata Bianchini
Diretora Pedagógica

Maria Tereza Paschoal de Moraes
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO II
PROPOSTA

AO
MUNICÍPIO DE LONDRINA.
COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO/SME

(Razão Social), com sede na (endereço), Cidade, Estado, inscrita no CNPJ sob nº ________, Inscrição
Estadual nº _________, e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.com.br, telefone/fax nº ________, representada
pelo seu (sócio/ procurador/representante), o(a) Sr(a). _____________, brasileiro(a), (estado civil),
(profissão), CPF nº ______, Carteira de Identidade nº _________ - SSP/XX, vem encaminhar a essa
Comissão de Credenciamento, a sua proposta, de acordo com o solicitado neste Edital, que segue
descrita abaixo:

Londrina, ___ de ____________ de 2017.

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Educação
PAL/SME-2281/2017- CH/SME-002/17

ANEXO III
DECLARAÇÄO

(Razão Social), com sede na (endereço), Cidade, Estado, inscrita no CNPJ sob nº ________, Inscrição
Estadual nº _________, e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.com.br, telefone/fax nº ________, representada
pelo seu (sócio/ procurador/representante), o(a) Sr(a). _____________, brasileiro(a), (estado civil),
(profissão), CPF nº ______, Carteira de Identidade nº _________ - SSP/XX DECLARA concordar
com os termos do Edital de Chamamento de nº 002/2017.

Londrina, ___ de ____________ de 2017.

_________________________________________
Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

8

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Educação
PAL/SME-2281/2017- CH/SME-002/17

ANEXO IV
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017

TERMO DE CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO de editoras que
comercializam coleções de livros didáticos para o
ensino
de
Inglês
para
crianças
da
Educação Infantil (de 04 e 05 anos) e do 1º ao 5º
ano do Ensino Fundamental.

Pelo presente termo, (Razão Social), com sede na (endereço), Cidade, Estado, inscrita no CNPJ sob nº
________, Inscrição Estadual nº _________, e-mail xxxxxxxx@xxxxxx.com.br, telefone/fax nº
_____________________, neste ato representada pelo seu (sócio/ procurador/representante), o(a)
Sr(a). _____________, brasileiro(a), (estado civil), (profissão), CPF nº ______, Carteira de Identidade
nº _________ - SSP/XX, fica CREDENCIADA à partir desta data e compromete-se a cumprir todas
as condições, instruções, exigências e obrigações previstas no Edital de Chamamento Público n.º
CH/SME-002/2017.

Londrina, ___ de _________________ de 2017.

Maria Tereza Paschoal de Moraes
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Assinatura da credenciada

Minuta elaborada conforme o PAL/SME
2281/17. Em 11/08/17

Luciana Leite Bastos Monteiro
Mat. 33962-8
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