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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1 O objetivo deste documento é estabelecer um referencial para orientar o/a Sr (a). 

Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio no que diz respeito aos limites a serem admitidos quando 

da verificação da aceitabilidade das propostas, fixando para tanto requisitos mínimos de 

tolerância a fim de melhor garantir a qualidade dos produtos a serem oferecidos evitando 

sobrepreços e inexequibilidade de lances. 

1.2 Este Termo de Referência fixa, dentre outros, levantamentos das taxas praticadas no 

mercado local, para fornecimento da espécie, na própria unidade requisitante deste 

procedimento licitatório, especificamente verificando-se os atos praticados no exercício 

2022/2023, como indicativo que levou o responsável pela pesquisa e levantamentos dos dados 

na área de influência atinente aos produtos objeto do certame que deverão ser demandados, 

formar suporte que deve orientar a base das decisões a serem tomadas no decorrer da sessão ou 

das sessões pelo pregoeiro, conforme faculdade conferida no Edital, de acordo com o caso e 

necessidade apresentada. 

1.3 Os objetos a serem licitados devem revestir-se de garantias mínimas indispensáveis a 

um regular, fornecimento conferindo suporte aos potenciais contratados para gerenciá-los sem 

que haja quebra de equilíbrio em curto ou médio espaço de tempo para qualquer das partes 

envolvidas. 

1.4 Foram recepcionadas como neste texto transcritos todos os extratos globais ou parciais 

provenientes de pesquisa realizadas em registro de preços local, como parâmetros para efeito 

do julgamento dos lances na sessão, tomando-se por base o mercado através de consultas 

realizadas no período. 

1.5 O/ a Sr(a). Pregoeiro(a) deve tomar por base os preços pesquisados, aferindo-os segundo 

as cotações e       lances processados na sessão, não podendo sobre qualquer pretexto aceitar sobre 

preços  inexequíveis ou preços excessivos para fins de registro em Ata. 

 

2. OBJETO 

2.1 “Prestação de serviços técnicos profissionais especializados a ser executado de forma 

continuada através da aplicação de projeto pedagógico específico de alfabetização, letramento e 

numerancia, com diagnostico efetivo do nível de leitura e reconstrução de habilidades cognitivas 

de alunos de Educação Infantil (4 e 5 anos) e alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

nos termos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a BNCC – Base Nacional 

Comum Curricular (2019) e a metodologia pedagógica de projeto de aprendizagens que visam 

implementar neste município uma política de Alfabetização em Rede, preparando a criança para 

a realidade escolar da próxima experiência educativa no contexto do Ensino Fundamental para 

fins de leitura, reflexão, análise e produção oral e escrita de temáticas sociais diversas, bem 

como, prestação de serviços a serem executados pela formação continuada de gestores escolares, 

coordenadores pedagógicos e professores considerando as diretrizes curriculares necessárias 

para a efetiva operacionalização do projeto pedagógico junto aos alunos da rede municipal de 

ensino, deste município” 

 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 Realizar-se-á a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SER EXECUTADO DE FORMA 

CONTINUADA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

SÃO RAIMUNDO NONATO-PI  visando a atender às necessidades da Prefeitura Municipal 

de São Raimundo Nonato e suas Secretarias. O presente Termo de Referência pressupõe a 

realização de Análise de Viabilidade da contratação, bem como a elaboração da sua respectiva 
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estratégia (de contratação), sendo identificáveis, nas passagens abaixo descritas, conforme a 

pertinência ao objeto licitado. 

 

5. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO 

5.1 Período de realização 2022 

5.2 Número de alunos atendidos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): 2.171 

5.3 Número de alunos atendidos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano):1.686 

5.4 Número de alunos atendidos da Educação Infantil (4 e 5 anos) : 811 

5.5 Quantidade de audiência de leitura ( escuta individualizada ) do nível de leitura do aluno 

de Ensino Fundamental: 4 (bimestral) 

5.6 Local: São Raimundo Nonato-PI 

 

 

6. SERVIÇOS 

6.1 Esta prestação de serviços objetiva oferecer às escolas da Rede de Ensino do Município 

de São Raimundo Nonato, uma  sistemática de projeto educativo voltada para atender aos alunos 

de Educação Infantil (4 e 5 anos) , cerca de - 811 alunos, pautada nos serviços de: 

6.1.1 Dinamização do projeto de Alfabetização voltado para a implementação de uma 

política de alfabetização de alunos da Educação Infantil. 

6.1.2 Aperfeiçoamento do quadro de pessoal da Rede (professores, coordenadores e 

gestores) para que adquiram as competências e as habilidades necessárias para a 

operacionalização ações projetadas; 

6.1.3 Instrumentalização para redimensionamento da ação dos técnicos, professores, 

supervisores, coordenadores, gestores e professores para a valorização da efetividade do 

processo de ensino e aprendizagem, fundamentando um novo olhar pedagógico para os 

seguintes requisitos: 

6.1.3.1 Organização e articulação do currículo de Educação Infantil dinamizado na 

Rede; 

6.1.3.2 Proteção do tempo de aprendizagem em todas as escolas da Rede; 

6.1.3.3 Dinamização de práticas pedagógicas efetivas no interior de cada sala de 

aula de modo a garantir um patamar de equalização da qualidade do processo ensino e 

aprendizagem direcionados a todos os alunos envolvidos, zona urbana e rural; 

6.1.3.4 Incentivo a estratégias de ensino diferenciadas e construtivas de 

aprendizagens significativas em todas as escolas da Rede; 

6.1.3.5 Acompanhamento contínuo e sistemática de aula, organizada, disciplinada 

e com indícios de aprendizagens significativas; do rendimento dos alunos, registro, análise, 

reflexão e intervenção pedagógica em tempo hábil; 

6.1.3.6 Estabelecimento de altos padrões de ensino e altas expectativas em 

relação à aprendizagem dos alunos. 

6.1.3.7 Orientações para ambientação organizada e agradável de todas as escolas 

da Rede; 

6.1.3.8 Proteção institucional e pedagógica ao direito de aprender de cada criança; 

 

7. SERVIÇOS PARA AS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO) 

7.1 Esta prestação de serviços objetiva oferecer às escolas da Rede de Ensino do Município 

de São Raimundo Nonato, uma  sistemática de projeto educativo interventivo voltada para 

atender aos alunos de 1º ao 9º ano, cerca de 3857 alunos integrantes do Ensino Fundamental I 

e II, pautada nos seguintes serviços: 

7.1.1 Produção de projeto pedagógico interventivo elaborado mediante quadro 

diagnóstico do nível de habilidades de leitura e escrita dos educandos. 

7.1.2 Reconstrução de habilidades no nível de letramento e numeramento de alunos de 
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1º ao 9º ano do Ensino Fundamental que apresentam baixos índices de desempenho 

escolar; 

7.1.3 Sistemática efetiva de escuta do nível de leitura com geração de relatórios e 

gráficos que demonstram o rendimento por aluno, turma, escola e rede de ensino. 

7.1.4 Acompanhamento bimestrais para os alunos do ciclo de alfabetização (1º e 2º ano 

do Ensino Fundamental I) com imediato tratamento estatístico dos resultados a serem 

apresentados ao município em forma de gráficos, tabelas e relatórios. 

7.1.5 Retroalimentação das práticas pedagógicas dos professores a partir dos resultados 

do acompanhamento promovidos pelo projeto educativo e aplicadas ao longo do ano para os 

alunos do ciclo de alfabetização (1º e 2º anodo Ensino Fundamental), bem como para os alunos 

matriculados em turmas de 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental, priorizando a integralização 

de sabers interdisciplinarizados e integralizados aos propósitos da BNCC. 

7.1.6 Instrumentalização pedagógica da equipe dos técnicos, supervisores, 

coordenadores, gestores e professores quanto à metodologia do Projeto de Alfabetização para 

que haja efetiva ação de monitoramento das práticas pedagógicas e da aprendizagem dos alunos. 

 

8. DAS ETAPAS DE ORDENAMENTO DOS SERVIÇOS 

8.1 PRIMEIRA LINHA DE ATUAÇÃO: SISTEMÁTICA DE ESCUTA SEGUNDO AS 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DE ALFABETIZAÇÃO – ETAPA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL E DE ENSINO FUNDAMENTAL (etapas 1 e 2). 

8.1.1 Operacionalização de um serviço bimestral de diagnose do nível de leitura inicial 

de todos os alunos matriculados no município em turmas de Educação Infantil e de 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental 

8.1.1.1 O município receberá material pedagógico digial e material pedagógico 

estruturado elaborado de acordo com o nível diagnosticado de cada criança quanto ao quesito 

leitura conforme diagnose  operacionalizada 

8.2 SEGUNDA LINHA DE ATUAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECÍFICOS 

PARA OS DIFERENTES NÍVEIS DE ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE A METODOLOGIA 

DO PROJETO EDUCATIVO PROPOSTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

8.2.1 Elaboração de material estruturado da proposta didática de trabalho pedagógico 

para os professores que atuam em turmas de Educação Infantil (4 e 5 anos): 

8.2.1.1 Rol de SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS por unidade de trabalho do material 

digital e impresso e estruturado de Português e Matemática distribuídas por aulas, que servirão 

de elementos estruturantes  para os planejamentos dos formadores junto aos professores ao longo 

do ano letivo, bem como registro sistemático da oficinas de trabalho direcionadas aos alunos 

de Educação Infantil. 

8.3 Elaboração de material estruturado da proposta didática de trabalho pedagógico para 

os alunos matriculados em turmas de Educação Infantil: 

8.3.1 Material estruturado digital e impresso  bimestralmente de Língua Portuguesa para 

os alunos de Educação Infantil – (4 e 5 anos). 

8.3.2 Material estruturado digital e impresso bimestralmente de Matemática para os 

alunos de Educação Infantil -  (4 e 5 anos). 

8.4 Elaboração de material estruturado digital  da proposta didática de trabalho 

pedagógico para os  professores que atuam em turmas de 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental: 

8.4.1 Rol de SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS por unidade de trabalho do material 

estruturado digital de Português e Matemática distribuídas por aulas, que servirão de elementos 

estruturantes para os planejamentos dos formadores junto aos professores ao longo do ano 

letivo, bem como registro sistemático da oficinas de trabalho direcionadas aos alunos de 1º ao 

9º ano do Ensino Fundamental. 

8.4.2 Material de orientação pedagógica estruturado para as outras esferas do currículo  
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que estruturam o Projeto de trabalhos interdiscipinarizados a serem dinamizados em sala de 

aula distribuídos conforme os níveis de leitura diagnosticados nas turmas de 1º e 9º anos do 

Ensino Fundamental. 

8.5 SEGUNDA LINHA DE ATUAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPECÍFICOS 

PARA OS DIFERENTES NÍVEIS DE ALFABETIZAÇÃO MEDIANTE A METODOLOGIA 

DO PROJETO EDUCATIVO PROPOSTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

8.5.1 Instrumentalização pedagógica da equipe dos técnicos, supervisores, 

coordenadores, gestores e professores quanto à metodologia do projeto educativo para que haja 

efetiva ação de monitoramento das práticas pedagógicas e da aprendizagem dos alunos 

a) Política de proteção do tempo de aprendizagem em todas as escolas da Rede 

mediante linha de formação para um trabalho integrado, articulado e pautado em metas de 

aprendizagem atreladas ao tempo da aprendizagem de cada aluno, por turma. 

b) Dinamização de práticas pedagógicas efetivas no interior de cada sala de aula 

de modo a garantir um patamar de equalização da qualidade do processo ensino e aprendizagem 

direcionados a todos os alunos envolvidos, zona urbana e rural; 

c) Acompanhamento da sistemática de aula, organizada, produzida e com índices 

de aprendizagens significativas; 

d) Estabelecimento de altos padrões de ensino e altas expectativas em relação 

à aprendizagem dos alunos. 

e) Orientações para ambientação organizada e agradável de todas as escolas da 

Rede; 

8.5.2 Apresentação de Rol de sequências didáticas estruturada digital e impressa de 

Língua Portuguesa para o professor de Educação Infantil que orienta o fazer pedagógico a ser 

desenvolvido com o material estruturado. 

8.5.3 Apresentação de Rol de sequências didáticas estruturada digital e impressa  de 

Matemática para o professor de Educação Infantil que orienta o fazer pedagógico a ser 

desenvolvido com o material estruturado. 

8.6 QUARTA LINHA DE ATUAÇÃO: ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS 

AÇÕES EDUCATIVAS JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º ao 9º ano) 

8.6.1 Instrumentalização pedagógica da equipe dos técnicos, supervisores, 

coordenadores, gestores e professores quanto à metodologia do projeto educativo para que haja 

efetiva ação de monitoramento das práticas pedagógicas e da aprendizagem dos alunos. 

a) Política de proteção do tempo de aprendizagem em todas as escolas da Rede 

mediante linha de formação para um trabalho integrado, articulado e pautado em metas de 

aprendizagem atreladas ao tempo da aprendizagem de cada aluno, por turma. 

b) Dinamização de práticas pedagógicas efetivas no interior de cada sala de aula 

de modo a garantir um patamar de equalização da qualidade do processo ensino e aprendizagem 

direcionados a todos os alunos envolvidos, zona urbana e rural; 

c) Acompanhamento da sistemática de aula, organizada, produzida e com índices 

de aprendizagens significativas; 

d) Estabelecimento de altos padrões de ensino e altas expectativas em relação à 

aprendizagem dos alunos. 

e) Orientações para ambientação organizada e agradável de todas as escolas da 

Rede 

8.7 QUINTA LINHA DE ATUAÇÃO: PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E 

RECONSTRUÇÃO DAS HABILIDADES DE APRENDIZAGENS DOS ALUNOS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

8.7.1 Serviço de acompanhamento bimestral do nível de leitura para os alunos de 

Educação Infantil com imediato tratamento estatístico dos resultados a serem apresentados ao 
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município em forma de gráficos, tabelas e relatórios. 

8.7.2 Serviço de retroalimentação das práticas pedagógicas dos professores a partir dos 

resultados observados pelo projeto educativo e aplicadas ao longo do ano para os alunos de 

Educação Infantil. 

8.8 SEXTA LINHA DE ATUAÇÃO: PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E 

RECONSTRUÇÃO DAS HABILIDADES DE APRENDIZAGENS DO ALUNO 

8.8.1 Serviço de acompanhamento bimestrais para os alunos de 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental com imediato tratamento estatístico dos resultados a serem apresentados ao 

município em forma de gráficos, tabelas e relatórios. 

8.8.2 Serviço de retroalimentação das práticas pedagógicas dos professores a partir dos 

resultados 

promovidas pelo projeto educativo e aplicadas ao longo do ano para os alunos de 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. 

 

9. MAPA DE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS ALUNOS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL (4 e 5 anos) 

9.1 - SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR 

9.2 SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO BIMESTRAL DE DESEMPENHO DOS ALUNOS 

(Educação Infantil) 

ITEM DESCRIÇÃO 

2 Serviço de Diagnóstico bimestral de desempenho dos alunos matriculados na Rede 

(Educação Infantil, 4 e 5 anos) com sistematização de relatórios bimestrais e 

encaminhamentos pedagógicos de retroalimentação da prática do professor. 

 

10. MAPA DE ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS 

ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO)      

10.1 ROL DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA O PROFESSOR                                                                                         

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Rol de sequências didáticas de Língua Portuguesa para o professor de 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental que orienta o fazer pedagógico a ser desenvolvido com o material 

estruturado digital. 

2 Rol de sequências didáticas de Matemática para o professor de 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental que orienta o fazer pedagógico a ser desenvolvido com o material 

estruturado digital. 

10.2  MATERIAL ESTRUTURADO (digital) PARA OS ALUNOS – 1º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental (para os alunos de 1º, 2º. 3º, 5º e 9º anos será disponibilizado material 

impresso dos componentes curriculares  Português e matemática) 

ITEM DESCRIÇÃO 

3 Material estruturado digital (cadernos pedagógicos de todos os componentes 

curriculares) para os alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e serviço de 

orientação pedagógica dos professores responsáveis por esses alunos. 

10.3 SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PROFESSOR 

ITEM DESCRIÇÃO 

4 Serviço de formação e capacitação em serviço de gestores, coordenadores e 

professores do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 Serviço de formação e capacitação em serviço de gestores, coordenadores e 

professores da Educação Infantil. 
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11. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO / QUANTIDADE / ESTIMATIVA DE CUSTO 

 
 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

TIPO 

 

QUANT 

V UNIT 

ESTIMADO 

V.TOTAL 

ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados a ser executado de forma continuada 

através da aplicação de projeto pedagógico específico de 

alfabetização, letramento e numerancia, com 

diagnostico efetivo do nível de leitura e reconstrução de 

habilidades cognitivas de alunos de Educação Infantil (4 

e 5 anos) e alunos de 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental,  totalizando 4.668 alunos nos termos 

estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular (2019) e a 

metodologia pedagógica de projeto de aprendizagens 

que visam implementar neste município uma política de 

Alfabetização em Rede, contendo todo o material 

estruturado digital e impresso cotados nos lotes 1 (itens 

1 e 2) e do rol de sequência didática (para os alunos de 

1º, 2º. 3º, 5º e 9º anos será disponibilizado material 

estruturado impresso dos componentes curriculares  

Português e matemática) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166.714, 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.166.999,96 

VALOR TOTAL: 1.166.999,96 

(UM MILHÃO, CENTO E SESSESNTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 

 
LOTE DESCRIÇÃO V. DO LOTE 

 

I 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A SER EXECUTADO DE 

FORMA CONTINUADA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 

1.166.999,96 

VALOR TOTAL: 1.166.999,96 
(UM MILHÃO, CENTO E SESSESNTA E SEIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS NOVENTA E SEIS CENTAVOS) 

 

LOTE ÚNICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A 

SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUADA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 


