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ATA DA COMISSÃO OC NruÁIISE TÉCTIICA DO MATERIAL APOSTITADO DE

INGLES

PROCESSO N,9 O37I2OI6IPMES - TOMADA DE PREçOS N.9 010/2016

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas, na Sala de Reuniões da

Secretaria Municipal de Educação, localizada no Centro Administrativo Municipal, situado à Av' José

Maria de Faria, ne 7!, bairro Salto, cidade de Socorro - SP reuniram-se os membros da comissão de

análise técnica do material didático de lnglês para os alunos do 1e ao 5s ano do ensino fundamental l,

da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2016, incluindo recursos para o aluno, recursos para

o professor, programa de implantação do material didático, portal de acesso da internet, conforme

especificações constantes no termo de referência do edital. A comissão responsável é composta pelos

seguintes servidores: Nielsen Carvalho de Lima; Kátia Aparecida de Moraes Silva; Rosana Aparecida de

Oliveira e Carlos Rafael Pompeu, designados através da Portaria n.e 7O9612Ot5. Procedeu-se minuciosa

avaliação de todo o material entregue pelas seguintes empresas: 1) EDITORA MODERNA LTDA - FlLIAL,

CNpJ n.s 62.136.304/0003-08, situada à Avenida Vereador Abel Ferreira, ne 374, Bairto Vila Regente

Feijó, cidade de são Paulo, cEP: 03.340-ooo. 2) EDIToRA F.T.D. S/4, CNPJ n.s 67.L86.490/OOO7'57,

situada à rua Rui Barbosa, n.e 156, bairro Bela Vista, cidade de São Paulo - SP, CEP: 01326-010. 3)

B.M.B D|STR|BU|DORA DE LIVROS LTDA, CNPJ ns 02. 859. 073/0001-69, situada à avenida Minas, n.e

450, bairro'Campos Elíseos, cidade de Ribeirão Preto - SP. As três empresas atenderam as condições

mínimas estabelecidas, considerando que a empresâ EDITORA MODERNA LTDA obteve o resultado de

95,45%, a empresa B.M.B DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA obteve o resultado de 79,54% e a empresa

EDITORA F.T.D. S/A obteve o resuttado de 79,54o/o. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a análise,

cuja ata vai assinada pelos representantes da comissão. Socorro, 03 de junho de 2016.

/''\/ -- nl' (--l /).\w
Av. José Maria de Faria, 71- CEP 13960-000 - socorro - sP

Telefone: 19 3855-9611/9662 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br
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AVALIAçÃo rÉcrutca Dos MATERtAts otoÁrtcos oe truelÊs Do ENstNo FUNDAMENTAL I Do 1e Ao 5e ANo -
EMPRESA EDITORA B.M.B. DISTRIBUIDORA DE ttVROS LTDA.

Elementos de Analise

Recursos Para o Aluno
Atend e

(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,0)

Não Atende
(0,0)

Resultado da

Avaliação

Apresenta volume único anual,
sendo consumível, contendo
unidades de trabalho que Integrem
conteúdos dos eixos curriculares
presentes na proposta pedagógica

e no programa curricular do
município.

10,0

Apresenta conteúdo de fácil
visualização no acompanhamento
das atividades, orientação clara e
condizente com a proposta
pedagógica do município.

X 10,0

Apresenta atividades diversificadas
e em quantidades suficiente para a

construção e incorporação do
conhecimento a ser trabalhado.

0,0

Apresenta eixos que priorizem o
trabalho interdísciplinar nas áreas
curriculares como: língua
portuguesa, matemática, história,
ciências, geografia, educação física
e a rte.

10,0

Apresenta gramatura adequada,
intensidade de cores, tipos de
letras e encadernação espiralada. X

10,0

Apresenta resistência no

acabamento, bem como qualidade

e boa aparência.
x 5,0

Apresenta material de apoio e
recursos para alunos com inclusão,
bem como material ampliado para

aluno com deficiência visual.

x 0,0

Tota l: 40,0 5,0 0,0 45,0

Socorro -
Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro -'Sp

Telefone; 19 3855-9611 - e-mail: educacâo@socorro.sp.gov.br
www.socorro,sp.gov,br (pw
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Elementos de Analise
Recursos para o professor

Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s.o)

NãO

Atende
(o,o)

Resultâdo
da Ava liação

Apresenta manual do professor
para cada nível de ensino em
volume separado, incluso CD de
áudio com diálogos e sons

trabalhados no material do
aluno.

0,0

O manual do professor

apresenta as reproduções das
páginas do material do aluno,
com orientações pedagógicas e
resoluções de cada atividade,
abrangendo também uma
seção destinadas a atividades e
sugestôes de planejamento nas
aulas que serão ministradas.

5,0

Apresenta recursos para o
professor, curso e capacitação
dos professores, não agregando
valores extras.

X 10,0

Formação presencial e via web
de no mínimo 30 horas para

aplicação adequada dos
materiais, bem como para

momentos de enriquecimento
do trabalho pedagógico dos
educadores.

10,0

Encontro com todos os
educadores do ensino
fundamental para âpresentação
dos projetos realizailos a partir
dos eixos e unidades
trabalhados

10,0

Cursos de formação para uso
adequado de todos os
materiais, incluindo eventos.

X 10,0

Total: 40,0 5,0 45,0

Telefone: 19 3855-96LL - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp,gov.br

Municipal da Estância de Socorro- SeÜetorid Municipo
Av. José Maria de Faria, 71. - CEP 13960-000 - Socorro -SP
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Socorro -
Av. Jósé Maria de Faria, 71- CEP 13960-000 - Socorro - SP

Telefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro'sp.gov.br
www.socorro.sP.gov,br
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TRÀBÀLHO DE 
'ODOS

Elementos de Analise Equipe

Pedagógica de Visitação Atende
(10,0)

Atende Parcial
(s,o)

Não Atende
(o,o)

Resultado da

Avallação

A equipe pedagógica realiza:

Uma visita, no início do ano

letivo, para treinamento e

orientação do planejamento

anual com a equlpe
pedagógica da secretaria

municipal de educação,
visando à utllização do
material didático e demais

instrumentos pedagógicos.

x 10,0

Assessoria permanente e

acompanhamento contínuo
por consultores pedagógicos

via e-mail, portal e
atendimento telefônico.

X 10,0

Quatro visitas, uma a cada

bimestre, para

acompanhamento dos

trabalhos realizados,

oferecendo suporte a

utilização dos mâteriais e

instrumentos pedagógicos,

sugestôes de materiais e

técnicas para melhor
rendimênto dos alunos.

x 10,0

A equipe pedagógica de

visitação, após reunião de

encerramento das visitas no

municÍpio, expede relatório
de visita, contendo
informações tais como:
problemas encontiados,
sugestões apresentadas,
materiais disponibilizados por

escola e por sala de aula.

x 10,0

Palestra para pais de alunos

abordando os seguintes
temas: autoestima, hábitos de

estudo, composição familiar,
relacionamento entre família
e escola entre outros assuntos

de comum acordo.

5,0

Total: 40,0 5,0 45,0

@



,\% *Kg Prereitura Municipal

tlttllilpsi § da Estância de socorro HO DE ÍODOS

Elementos de Analise
Portal dê lnternet

Atende
(10,0)

Atende Parcial
(s,o)

Não Atende
{o,o}

Resultado da

Avaliação

Oferece os acessos de
professores,

coordenadores e diretores,
que são realizados através
de senha pessoal.

X 10,0

Apresenta sugestões de
atividades extras
relacionadas ao conteúdo
trabalhado no livro
didático, para utilização
em sala de aula.

10,0

Possibilita ao professor

consulta acerca de

conteúdos por área de

conhecimento em tempo
integral, a qualquer hora

do dia ou da noite, durante
toda a semana.

10,0

o portal educaciona I

oferece diversos recursos
digitais que permitem
enriquecer o día a dia dos
professores e gestores.

x 10,0

Total: 40,0 40,0

COMISSÃO TÉNICA
Portaria n.o 7096/2015

Nielsen Cârvâlho de Limâ
Membro dâ Comissâo de Análise M€mhro da Comissão de Análise

parecidâ de Oliveira
Membro da Comissão de Análise

- Secretorio
Av. José Maria de Fatia,7L - CÉP 13960-000 - Socorro - SP

Telefone: 19 3855-96L1 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br
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AvAtlAçÃo rÉcrutcn Dos MATERtAts otoÁrtcos oe truclÊs Do ENstNo FUNDAMENTAT I Do le Ao 5e ANo -
EMPRESA EDITORA MODERNA LTDA.

Elementos de Análise

Recursos Para o Aluno
Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,0)

Não Atende
(0,0)

Resultado da

Ava liaçã o

Apresenta volume único anual,
sendo consumível, contendo
unidades de trabalho que integrem
conteúdos dos eixos curriculares
presentes na proposta pedagóBica

e no programa curricular do
município.

10,0

Apresenta conteúdo de fácil
visualização no acompanhamento
das atividades, orientação clara e
condizente com a proposta
pedagógica do município.

X 10,0

Apresenta atividades diversificadas
e em quantidades suficiente para a
construção e incorporação do
conhecimento a ser trabalhado.

x 10,0

Apresenta eixos que priorizem o
traba lho interdisclplinar nas áreas
curriculares qomo: língua
portuguesa, matemática, história,
ciências, geografia, educação física
e arte.

10,0

Apresenta gramatura adequada,
intensidade de cores, tipos de
letras e encadernação espiralada.

x

10,0

Apresenta resistência no
acabamento, bem como qualldade
e boa aparência.

x

10,0

Apresenta material de apoío e
recursos para alunos com inclusão,
bem como material ampliado para
aluno com deficiência visual.

x
0,0

Total: 60,0 60,0

Socorro -
Av. José Maria de Faria, 71 - CEP 13960-000 - Socorro -'Sp

Telefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br

TR^.BALT.IO DE TODOS
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Elementos de Analise
Recursos para o professor

Atende
(10,0)

Atende
Parcialmênte

(s,0)

Não

Atende
(o,o)

Resultado
da Avaliação

Apresenta manual do professor
para cada nível de ensino em
volume separado, incluso CD de
áudio com diálogos e sons
trabalhados no material do
a lu no.

10,0

O manual do professor
apresenta as reproduções das
páginas do material do aluno,
com orientações pedagógicas e
resoluções de cada atividade,
abrangendo também uma
seção destinadas a atividades e

sugestões de planejamento nas
aulas que serão ministradas.

10,0

Apresenta recursos para o
professor, curso e capacitação
dos professores, não agregando
valores extras.

X
10,0

Formação presencial e via web
de no mínimo 30 horas para

aplicação adequada dos
materiais, beni como para

momentos de enriquecimento
do tra balho pedagógico dos
educadores.

10,0

Encontro com todos os
educadores do ensino
fundamental para apresentação
dos projetos realizados a partir
dos eixos e unidades
trabalhados

10,0

Cursos de formação para uso
adequado de todos os
materiais, incluindo eventos.

x 10,0

Total: 60,0 60,0

a".ii'ãüã,'rià?ff ;;i:ãdÉã;i\6i::{;:#í:;1\F''
Telefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br

www.socorro.sp.gov.br
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Socorro -
Av. José Maria de Faria, 7L - CEp 13960-000 - Socorro -'Sp

Elementos de Analise Equipe
Pedagógica de Visitação Ate nde

(10,0I
Atende Parcial

(s,0)
Não Atende

(0,0)
Resultado da

AvaliaÇão
A equipe pedagógica realiza:
Uma visita, no início do ãno
letivo, para treinamento e
orientação do planejamento
anual com a equipe
pedagógica da secretaria
municipal de educação,
visando à utilização do
matêrial didático e demais
instrumentos pedagógicos.

X 10,0

Assessoria permanente e
acompanhamento contínuo
por consultores pedagógicos
via e-mail, portal e
atendimento telefônico.

x 10,0

Quatro visitas, uma a cada
bimestre, para

acompanhamento dos
trabalhos realizados,
oferecendo suporte a

utilização dos materiais e

Instrumentos pedagógicos,

sugestões de materiais e
técnicas para melhor
rendimento dos alunos.

x
10,0

A equipe pedagógica de
visitação, após reunião de
encerramento das visitâs no
município, expede relatório
de visita, contendo
informações tais como:
problemas encontrados,
sugestões apresenta.t as,
materiais disponibilizados por
escola e por sala de aula.

X 10,0

Palestra para pais de alunos
abordando os seguintes
temas: autoestima, hábitos de
estudo, composição familiar,
relacionamento entre família
e escola entre outros assuntos
de comum acordo.

10,0

Total: 50,0 50,0

Telefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro.sp,gov.br
www.socorro.sp,gov.br a
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Elementos de Analise
Portal de lnternet

Atende
(10.0)

Atende Parcial
(s,0)

Não Atende
.(o,o)

Resultado da

Avaliação
Oferece os acessos de
professores,

coordenadores e diretores,
que são realizados através
de senha pessoal.

10,0

Apresenta sugestões de
atividades extras
relacionadas ao conteúdo
trabalhado no livro
didático, para utilização
em sala de aula.

10,0

Possibilita ao proÍessor
consulta acerca de
conteúdos por área de
conhecimento em tempo
integral, a qualquer hora
do dia ou da noite, durante
toda a semana.

10,0

o portal educacional
oferece diversos recursos
digitais que permitem
enriquecer o dia a dia dos
professores e gestores.

x 10,0

Total: 40,o 40,0

Nielsen Carv-alho de Lima
Membro da Comissáo de Análise

COMISSÃO TENICÀ
Portaria n.o 7096/2015

í*#
RosanarAparecida de Oliveira

Membro da Comissão de Análise
KátiA

Av. José Maria de Fatia,71- CEP 1.3960-000 - Socorro - Sp
Telefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br

www,socorro.sp.gov.br @ d N
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aveltaçÃo rÉcrulca Dos MATERtAts otoÁrtcos oe truelÊs Do ENstNo FUNDAMENTAT I Do re Ao 5e ANo -
EMPRESA EDITORA F.T.D. S/A.

ÍRABÂLHO OE ÍODOS

Elementos de Analise

Recursos Para o Aluno
Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,0)

Não Atende
(0,0)

Resultado da

Avaliação

Apresenta volume único anual,
sendo consumível, contendo
unidades de trabalho que integrem
conteúdos dos êixos curriculares
presentes na propostâ pedagógica
e no programa curricular do
município.

10,0

Apresenta conteúdo de fácil
visualização no acompanhamento
das atividades, orientação clara e

condizente com a proposta
pedagógica do município.

x LO,0

Apresenta atívidades diversificadas
e em quantidades suficiente para a

construção e incorporação do
conhecimento a ser trabalhado.

x 5,0

Apresenta eixos que priorizem o
trabalho inter:disciplinar nas áreas
curriculares como: língua
portuguesa, matemática, história,
ciências, geografia, educação física
e a rte.

10,0

Apresenta gramatura adequada,
intensidade de cores, típos de
letras e encadernação espiralada.

x
10,0

Apresenta resistência no
acabamento, bem como q ualidade
e boa a parência.

X 5,0

Apresenta material de apoio e
recursos para alunos com inclusão,
bem como material ampliado para
aluno com deficiência visual.

x
0,0

Total: 40,o 10,0 50,0

_;;.ü'?ü;,ã;;ffi ,;i:t"dÉit;ã:á6{:':;:#í,:1\?,,
Ietetone: 19 3855-961L - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br

www,socorro.sp.gov.br Ç) Àd
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Elementos de Analise
Recursos para o professor

Atende
(10,0)

Atende
Parcialmente

(s,0)

Não

Atende
(o,o)

Resultado
da Avaliação

Apresenta manual do professor
para cada nível de ensino em
volume separado, incluso CD de
áudio com diálogos e sons
trabalhados no material do
aluno.

10,0

O manual do professor

apresenta as reproduções das
páginas do material do aluno,
com orientações pedagógicas e
resoluções de cada atividade,
abrangendo também uma
seção destinadas a atividades e
sugestões de planejamento nas
aulas que serão ministradas.

10,0

Apresenta recursos pâra o
proÍessor, curso e capacitação
dos professores, não agregando
valores extras.

x 10,0

Formação presencial e via web
de no mínimo 30 horas para

aplicação adeqirada dos
materiais, bem como para
momentos de enriquecimento
do trabalho pedagógico dos
educadores.

10,0

Encontro com todos os
educadores do ensino
fundamental para apresentação
dos projetos realizados a partir
dos eixos e unidades
trabalhados

10,0

Cursos de formação para uso
adequado de todos os
materiais, incluindo eventos.

x 10,0

Total: 60,0 60,0

Av. José Maria de Faria, 71- CEp 13960-000 - Socorro -'SpTelefone: 19 3855-9611 - e-mail: educacao@socorro,sp.gov.br
www.socorro.sp.gov,br @
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Elementos de Analise Equipe
Pedagógica de Visitação Atende

(10,0)
Atende Parcial

(s,o)
Não Atende

'(o,o)
Resultado da

Avaliação
A equipe pedagógica realiza:

Uma visita, no início do ano
letivo, para treinamento e
orientação do planejamento
anual com a equipe
pedagógica da secretaria
municipal de educação,
visando à utilizaçâo do
material didático e demais
instrumentos pedagógicos.

x
10,0

Assessoria permanente e
acompanhamento contínuo
por consultores pedagógicos

via e-mail, portal e
atendimento telefônico.

x 5,0

Quatro visitas, uma a cada
bimestre, para

acompanhamento dos
trabalhos realizados,
oferecendo suporte a

utilização dos materiais e
instrumentos pedagógicos,

sugêstões de materiais e
técnícas para melhor
rendimento dos alunos.

x 10,0

A equipe pedagógica de
visitação, após reunião de
encerramento das visitas no
município, expede relatório
de visita, contendo
informações tais como:
problemas encontrados,
sugestões âpreseniadas,
materiais disponibilizados por
escola e por sala de aula.

x 10,0

Palestra para pais de alunos
abordando os seguintes
temas: autoestima, hábitos de
estudo, composição familiar,
relacionamento entre família
e escola entre outros assuntos
de comum acordo.

5,0

Totãl: 30,0 10,0 40,o

Telefone: 19 3855-9611 - e-mail: êducacao@socorro.sp.gov.br
www.socorro.sp.gov.br (J N)
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Elementos de Analise
Portal de lnternet

Atende
(10,0)

Atende Parcial
(s,0)

Não Atende
.(0,0)

Resultado da
Avaliação

Oferece os acessos de
professores,

coordenadores e diretores,
que são realizados através
de senha pessoal.

x 10,0

Apresenta sugestões de
atividades extras
relacionadas ao conteúdo
trabalhado no livro
dídático, para utilização
em sala de aula.

5,0

Possibilita ao professor
consulta acerca de
conteúdos por área de
conhecimento em tempo
integral, a qualquer hora
do dia ou da noite, durante
toda a semana.

5,0

O portal educacional
oferece diversos recursos
digitais que permitem
enriquecer o dia a dia dos

forofessorês e gestores.

x 5,0

Total: 10,0 15,0 25,0

COMISSÃO TÉMCA
Portaria n.o 7096D015

Membro da Comissão de Anátise
Moraes Silva

Membro da
RosanalAparecida de Oliveira

Membro da Comissão de Análise

p."f"i,-
Av. José Maria de FaÍia,7t _ CEp 1396ó_000 _ Socorro _,sp
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