
Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

ATA DA COMISSÃO DE ANÁLISE TÉCNICA DO MATERIAL REFERENTE AO 

PROJETO PROVA BRASIL (DESCRITORES). 

PROCESSO N.º 022/2018/PMES - TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2018 

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas, na Sala de Reuniões da 

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

Maria de Faria, nº 71, Bairro Salto, cidade de Socorro - SP reuniram-se os membros da comissão de 

análise técnica do material referente ao Projeto Prova Brasil (Descritores) para os alunos do 4º e 5º ano 

do ensino fundamental da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2018, 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: Celia Maria Monti Viam Rocha RG: 6.326.684-2 Patrícia 

Aparecida Oliani Toledo RG 20.011.283; Fernanda Aparecida de Lima RG 33.730.025-2; Nielsen Carvalho 

de Lima RG 23.353.572-X; Margarete Ap. Borin Soriano RG:21.704.596-0; Carlos Rafael Pompeu RG 

41.718.389-6, designados através da Portaria n.º 7865/2018. Procedeu-se minuciosa avaliação de todo o 

material entregue pela seguinte empresa: 1) Foccus Comércio e Importação de Artigos Educacionais 

Ltda ME,localizada a Rua Antonio Toffoli, 190 Piso Superior - Jd Guarani - Jundiaí/SP -CEP 13.206-270, 

tel: 11- 2449-1962 CNPJ 10.424.655/000140 - Insc. Estadual 407.565.674.115, email: 

licitação@foccusimport.com.br obteve o resultado de 210 pontos atingindo a nota exigida. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrada a análise, cuja ata vai assinada pelos representantes da comissão. 

Socorro, 11 de maio de 2018. 

Celia Maria Monti Viam Rocha Fernanda Apar Nielsen Carvalho de Lima 

RG: 6.326.684-2 RG: 33.730.025-2 
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Margarete Ap. Borin Soriano 

RG 20.011.283 RG: 21.704.596-0 

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro - Secretaria Municipal de Educação 
Av. José Maria de Faria, 71- CEP 13960-000 - Socorro - SP 

Telefone: 19 3855-9611/9662 - e-mail: educacao@socorro.sp.gov.br 
www.socorro.sp.gov.br 
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Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

TRAVALHO DE TODDS 

AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS MATERIAIS PROVA BRASIL (Descritores) para os alunos do 4º e 5º 
Ano do Ensino Fundamental - Empresa Foccus Comércio e Importação de Artigos 
Educacionais. Processo nº 026/2018/PMES - Tomada de preço nº 002/2018. 

Elementos de Analise 
Atende Não 

Atende Resultado da 
Recursos Para o Aluno (10,0) 

Parcialmente Atende 
Avaliação 

(5,0) (0,0) 

Apresenta volume único anual, sendo 
consumível, contendo unidades de trabalho que 10 
integrem conteúdos dos eixos curriculares X 
presentes na proposta pedagógica e no programa 
curricular do município. 
Apresenta conteúdo de fácil visualização no 
acompanhamento das atividades, orientação X 10 
clara e condizente com a proposta pedagógica do 
município. 
Apresenta atividades diversificadas e em 
quantidades suficiente para a construção e X 10 
incorporação do conhecimento a ser trabalhado. 
Apresenta eixos que priorizem o trabalho 
interdisciplinar nas áreas curriculares como: X 5 
língua portuguesa, matemática. 
Apresenta gramatura adequada, intensidade de 
cores, tipos de letras e encadernação espiralada. X 10 

Apresenta resistência no acabamento, bem como 
qualidade e boa aparência. X 10 

Apresenta material de apoio e recursos para 
alunos com inclusão, bem como material X 5 
ampliado para aluno com deficiência visual. 

Total: 60 
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Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

T~ABALHO DE TODDS 

Apresenta manual do 
professor para cada nível 
de ensino em volume 
separado ao material do 
aluno. 

x 

Atende 
Parcialmente 

(5,0) 

Não 
Atende 

(0,0) 

Resultado 
da Avaliação 

Elementos de Analise 
Recursos para o professor 

Atende 
(10,0) 

10 

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. 

x 10 

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

x 
10 

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. 

x 
10 

Encontro com todos os 
educadores do 4Q e 5Q ano 
do ensino fundamental 
para apresentação de 
sugestões a serem 
realizados a partir dos eixos 
e unidades trabalhados 

x 10 

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

x 10 

Total: 60 
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Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

TRABALHO D~ Tonos 

Elementos de Analise 
Equipe Pedagógica de Atende Atende Parcial Não Atende Resultado da 

Visitação (10,0) (5,0) (0,0) Avaliação 
Assessoria permanente e 
acompanhamento contínuo 
por consultores X 10 
pedagógicos via e-mail, 
portal e atendimento 
telefônico. 
Quatro visitas, uma a cada 
bimestre, para 
acompanhamento dos 
trabalhos realizados, 
oferecendo suporte a X 10 
utilização dos materiais e 
instrumentos pedagógicos, 
sugestões de materiais e 
técnicas para melhor 
rendimento dos alunos. 
Oferece três provas 
impressas para cada 
segmento, sendo uma X 10 
diagnóstica no início do ano 
letivo, no final do primeiro 
semestre e no final do 
segundo semestre. 
Oferece gabaritos com 
resultado de cada avaliação X 
com relatórios das 10 
competências a serem 
observadas na avaliação. 
Oferece a elaboração de 
gráficos e planilhas X 10 
comparativos por aluno, 
classe, série, escola e rede. 

Total: 50 
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Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

TRAOALHO OE TODOS 

Elementos de Analise Atende Atende Parcial Não Atende Resultado da 
Portal de Internet (10,0) (5,0) (0,0) Avaliação 

Oferece os acessos de 
professores, 
coordenadores e X 10 
diretores, que são 
realizados através de 
senha pessoal. 
Apresenta sugestões de 
atividades extras 
relacionadas ao X 10 
conteúdo trabalhado no 
material, para utilização 
em sala de aula. 
Possibilita ao professor 
consulta acerca de 
conteúdos por área de 
conhecimento em X 10 
tempo integral, a 
qualquer hora do dia ou 
da noite, durante toda a 
semana. 
O portal educacional 
oferece diversos 
recursos digitais que X 10 
permitem enriquecer o 
dia a dia dos professores 
e gestores. 

Total: 40 

Nota da Avaliação -Recursos para os alunos - 60 
Recursos para o professor - 60 
Equipe Pedagógica de visitação-50 
Elementos de Análise Portal de Intemet-40 

Total de Pontos- 210 

Comissão de Análise - Portaria n° 7865/2018 

RG: 6.326.684-2 RG: 33.730.025-2 

,- 
Celia Maria Monti Viam Rocha 

pa@l.3tibloiedo 
RG 20.011.283 

Mar~ Soriano 

RG: 21.704.596-0 
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