
Exmo. Sr. 
FABIO CAPANEMA DE SOUZA 
Prefeito de São Simão - GO 
 
Assunto: AQUISIÇÃO PROJETO CAFUBIRA 
 
Buscando se basear em uma visão de mundo, de sociedade e de educação oriunda da 
Teoria Histórico – Cultural, com a meta de inserir o educando no cotidiano de situações 
construídas socialmente, a Rede Municipal de Educação vê a necessidade de aquisição 
de material pedagógico que tem como objetivo propiciar ao educando oportunidade de 
nivelar aprendizagens essenciais. 
 
O projeto Cafubira busca valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

 
Dessa forma, requer a contratação de empresa para a aquisição do PROJETO 
CAFUBIRA LITERÁRIA para reforço no aprendizado dos alunos do 1º ao 5º ano da 
Rede Pública Municipal de São Simão-GO, visando aprimorar o conhecimento e a leitura 
dos estudantes, de acordo com as especificações descrita no Termo de Referência, que 
é parte integrante deste requerimento. 

 
São Simão/GO, 21 de outubro de 2021. 

 
 
 

JULIA APARECIDA PIMENTA MARQUES 

Secretária Municipal de Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO: 
1.1. Contratação de empresa para a aquisição Projeto Pedagógico Cafubira Literária a 

qual promove a literatura e formação de leitores como fonte de desenvolvimento 
acadêmico, inteligência emocional e protagonismo dos estudantes, construindo sua 
cidadania e liberdade responsável no pensar e agir. 
 

Descrição Quantidade Valor 

Unitário 

Valor Total 

Item 01: PROJETO PEDAGÓGICO CAFUBIRA LITERÁRIA 

● - 66 Vídeos de implantação do projeto, 
sendo: 66 Vídeos de formação EAD 
exclusivo sobre os conteúdos do livro e 
capacitação do professor; 12 vídeos aos 
estudantes; 10 vídeos para a família 
(CAFUBIRA EM FAMÍLIA). 

● - 12 músicas exclusivas 
● - 10 audiobooks 
● - 10 e-books 
● - 10 músicas em karaokê 
● - 10 videobooks 
● 286 livros impressos (26 de cada título) 

sendo, 10 títulos literários e 1 título do 
Cafubira em Movimento - desafios 
interdisciplinares (elaborado de acordo 
com a BNCC) 

● 1 Móbile relativo ao projeto, 
● Acesso à plataforma 
      - 25 chaves de acesso individuais para 

estudantes. 
      - 03 chaves de acesso individuais para 

equipe pedagógica.  

48 kits (atendendo 

1146 estudantes e 69 

professores do 1º ano 

ao 5º ano do 

Fundamental) 

R$ 

23.780,00 

R$ 

1.141.440,00 

 
2 JUSTIFICATIVA 
 

A Secretaria Municipal de Educação, busca o desenvolvimento dos alunos através do 
incentivo à leitura, por meio de livros didáticos e mecanismos para melhorar o processo 
de aprendizagem, desde o Ensino Básico até o Ensino Médio. 

A aquisição do Projeto Pedagógico Cafubira Literária é uma estratégia de ação positiva 
da Secretaria Municipal de Educação de São Simão, como um recurso auxiliador na 
construção do saber, através do incentivo à leitura.  
Os materiais do Projeto Pedagógico Cafubira Literária têm por objetivo promover o 
pensamento crítico, reflexivo e construção de valores e identidade do estudante, por 
meio da leitura.  
A BNCC - Base Nacional Comum Curricular (2017) cita que: “As experiências com a 
literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, 
contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e 
da ampliação do conhecimento de mundo.  
Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a 
familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre 
ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de 
manipulação de livros.  
 



Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a 
escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão 
conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da 
compreensão da escrita como sistema de representação da língua.”, o que contribui 
para o processo formal de ensino aprendizagem na educação escolar. 
"Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam com 
desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade de se apropriarem 
das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo 
em vista essa maior especialização, é importante, nos vários componentes curriculares, 
retomar e ressignificar as aprendizagens do Ensino Fundamental – Anos Iniciais no 
contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios 
dos estudantes. 
Nesse sentido, também é importante fortalecer a autonomia desses adolescentes, 
oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com 
diferentes conhecimentos e fontes de informação." (BNCC, 2018, p. 60), o que contribui 
significativamente no sentido de proporcionar o perceber, o observar, o refletir e o 
comunicar. 
No que se refere, especificamente, ao âmbito da formação de leitores e escritores, a 
referida Secretaria tem a pretensão de implantar um projeto de incentivo à leitura em 
todas as instituições de ensino que atendem desde a Educação Infantil até o Ensino 
Fundamental. No entanto, mediante a pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19 faz-
se necessário algumas ações mais pontuais para tentar amenizar o prejuízo da 
suspensão das aulas presenciais.  
A aquisição do Projeto Cafubira Literária torna-se uma estratégia para o início de um 
grande projeto de incentivo à leitura, por meio de um material já estruturado para esse 
fim, no qual alia-se um padrão gráfico de qualidade a uma exposição satisfatória de 
conteúdos fundamentais para a formação leitora e escritora dos estudantes dessa Rede 
de Ensino.  
O Projeto Cafubira Literária se apresenta como excelentes recursos auxiliadores e 
facilitador na construção do saber, atuando como apoio aos professores para as práticas 
pedagógicas, trata-se de um suporte nas ações em prol da formação leitora e escritora 
de toda essa Rede Municipal de Ensino.   
 
3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO: 

3.1 Para fins de habilitação e contratação do referido material, deverá o selecionado 
apresentar: 
3.1.1 Ato de constituição regularmente valido e registrado perante órgão competente; 
3.1.2 Cartão CNPJ; 
3.1.3 Certidão regularidade FGTS; 
3.1.4 Certidão Regularidade com fazenda federal, estadual e municipal; 
3.1.5 Certidão Regularidade trabalhista; 
3.1.6 Atestado de exclusividade em favor da empresa; 
 
4 PREÇO ESTIMADO E FORMA DE PAGAMENTO 
4.1 O preço estimado do material é de R$ 1.141.440.00,00 (um milhão, cento e 
quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais). 
4.2 Pagamento após a entrega do produto, com a apresentação de NF aceita pelo Fiscal 
do Contrato, da entrega do material requisitado. 
 
5 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1 O contrato a ser formalizado entre as partes terá prazo de vigência de até 90 
(noventa) dias. 
 
6 DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

a) Efetuar os pagamentos devidos no prazo estipulado. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf


b) Emitir as solicitações dos materiais a Contratada. 
c) Obrigar-se pelo pagamento das despesas decorrentes da publicação do despacho de 
inexigibilidade e do extrato do presente contrato, assim como as atinentes à 
prorrogação, se ocorrente a hipótese, sendo também de sua obrigação o 
encaminhamento a Contratada de cópia destes documentos imediatamente; 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto. 
 
7 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

a) Executar objeto de acordo com as solicitações do Município; 
b) Emitir os respectivos faturamentos/relatórios da execução do objeto, a ser atestado 
pelo fiscal do contrato, para fins de liquidação; 
c) Responsabilizar-se por qualquer acidente que os seus empregados ou terceiros por 
ela designados venham a sofrer nas suas dependências; 
d) Constituem obrigações da contratada todas as despesas e responsabilidades perante 
as leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de acidentes de trabalho decorrentes das 
relações empregatícias da mesma, e correrão por sua conta exclusiva, todos os 
impostos incidentes sobre a execução do contrato; 
e) Durante a execução do contrato ou de suas eventuais prorrogações, a contratada se 
obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação, compatíveis com as 
obrigações assumidas. 
f) Emitir as notas fiscais com estrita observância das disposições legais e fiscais; 
g) Entregar os livros da Etapa 1 e 2 em até 30 dias e os livros da Etapa 3 em até 9 dias 
após a assinatura do contrato, 
 
8 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1 Fica designado pela Administração para fins de fiscalização e acompanhamento do 
contrato. 
  
9 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1 As despesas referentes a referida contratação serão suportadas por rubrica própria 
constante do orçamento vigente a especificar: 
Ficha: 104  
FONTE: 101 
Dotação – 01.05 12.361.1228 1.005 4.4.90.52 – Obras e Instalação e Equipamento de 
Ensino fundamental. 
 
10 DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1 A escolhida, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que se 
recusar injustificadamente a celebrar o contrato administrativo, apresentar pendências 
junto aos cadastros da Administração Pública, deixar de entregar ou apresentar 
documentação exigida para o certame falsa, ensejar o retardamento da entrega dos 
material, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-
se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, sujeitar-se às penalidades descritas na Lei 
8.666/93 e alterações. 
 
 

São Simão/GO, 21 de outubro de 2021. 
 
 

 
 

JULIA APARECIDA PIMENTA MARQUES 
Secretária Municipal de Educação 

 



 
 
 
 
 
 

DESPACHO  
 

 
 
Ao  
Departamento de Compras 

 
O Gestor do Poder Executivo de São Simão, Estado de Goiás, no uso de 

suas atribuições legais, visando dar prosseguimento na solicitação, determina ao 
Departamento de Compras que proceda ao levantamento de preços para aquisição da 
Coleção PROJETO CAFUBIRA LITERÁRIA, atendendo as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
 

 
 

São Simão/GO, 21 de outubro de 2021. 
 
 

Fabio Capanema de Souza 
Gestor do Poder Executivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


