PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº: 141/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº. 098/2021 – Registro de Preço
Edital nº: 098/2021
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE LIVROS INFANTIS
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DESCRIÇÃO

Título: Pedro e os dinossauros
Sinopse: Neste livro é narrada, de forma
simples, a vida dos dinossauros e a
forma de vida deles.
Também se destacam as eras
geológicas e como se apresentava o
planeta em relação à vegetação e
topografia.
Ao lê-lo tem-se a impressão que a cada
página aparece algo diferente e
interessante.
Uma leitura propícia às crianças em
fase de desenvolvimento da leitura e
ampliação de seus conhecimentos
sobre os primeiros répteis do mundo.
Título: Amir, O Grande Princípe!
Sinopse: Realidade Aumentada da vida
a sua imaginação!!
Título: A lição de Nino
Sinopse: Nino é um peixinho observador
e questiona as razões da mudança da
cor e temperatura da água no decorrer
de um dia.
O professor conduz os peixinhos do
cardume ao questionamento e
entendimento.
No final, aprendem sobre a posição do
sol no céu e consequentemente os
pontos cardeais.
De forma lúdica a leitura desse livro leva
à compreensão dos pontos cardeais.
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Outros conteúdos sobre meio ambiente
poderão ser explorados.

Título: Lápis na mão e... voa
imaginação
Sinopse: Uma menininha diferente das
outras. Gostava de coisas diferentes e
04 era a chacota da turma. Até que um dia
descobriu o mundo mágico da
imaginação. Um livro para trabalhar as
relações das crianças com o diferente e
como a arte aproxima as pessoas.
Título: Preciso nascer para te fazer
feliz!
Sinopse: Este livro nos mostra que toda
criança tem direito à vida. A história nos
ensina que toda criança tem direito de
nascer e ser feliz. Aborda também, que
05 existem crianças especiais, e que, tanto
quanto qualquer outra, precisa ser bem
protegida. Mostra que todas as
crianças, especiais ou não, precisam
ser amadas e cuidadas, antes e depois
do nascimento. Portanto, celebre a vida
e boa leitura!
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PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O prazo para entrega dos produtos será de imediato conforme solicitado pelo
município.
DO PAGAMENTO:
O pagamento referente a aquisição, será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento dos produtos, através de emissão da nota fiscal.
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas
correções.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data
de apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções.
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (TED ou DOC) em nome
da empresa vencedora desta licitação, constante no campo de observação
reservado da nota fiscal.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS
EM TERMOS DE ECONOMICIDADE
A economicidade a ser obtida pela Administração, em relação à aquisição dos itens
em questão, poderá ser conseguida pelo recurso da competitividade entre empresas
do ramo, mediamente regular e adequado processo e procedimento licitatório, cujo
fator preponderante certamente será o de MENOR PREÇO POR ITEM. Assim
mediante tal critério e/ou parâmetro, necessariamente a Administração obterá a
economia, não obstante seja ela uma expectativa que dependerá diretamente do
preço praticado no mercado em relação ao objeto ofertado pela empresa, cuja
escolha recairá naquela que cotar o menor preço.

Onda Verde, 02 de dezembro de 2021

Andrea Aparecida Fávero
Sec. da Educação

