
 
 

Rua Rio Grande do Sul – 1907 – Volta Seca – Rio Branco/AC – CEP: 69.911-018 

Tel: (68) 3213-2355 E-mail: diretoria.ensino.ac@gmail.com 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

I ‐ INFORMAÇÕES PRIMÁRIAS SOBRE A DESPESA 

 

1. ÓRGÃO SOLICITANTE:  

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE 

 

2. Números da Unidade Orçamentária: 717.601.3454.0000 e 717.001.3454.0000 

Programa: Tecnologias Educacionais 

Elementos de despesa: 33.90.39.00 

Fontes de Recursos: 100 (RP) e 300 (FUNDEB). 

 

3. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1 Modalidade: Pregão Presencial para Registro de Preços 

3.2 Forma: Presencial 

3.3 Critério de Julgamento: Menor valor global, Técnica e Preço 

3.4 Registro de Preço: Sim 

 

4. DESCRIÇÃO DE CATEGORIA DE INVESTIMENTO: 

(X) Capacitação 

(   ) Equipamento de Apoio 

(   ) Equipamento de TI 

(   ) Consultoria/Auditoria/Assessoria 

(X) Despesa de Custeio 

(  ) Bens de Consumo 

(  ) Material Permanente 

 

5. UNIDADE ADMINISTRATIVA SOLICITANTE: Diretoria de Ensino – SEE 

 

 

 



 
 

Rua Rio Grande do Sul – 1907 – Volta Seca – Rio Branco/AC – CEP: 69.911-018 

Tel: (68) 3213-2355 E-mail: diretoria.ensino.ac@gmail.com 
 

6. DO OBJETO 

 

O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços para Futura e 

Eventual  contratação de empresa especializada no fornecimento de Plataforma de 

Ensino para Reforço Escolar, através de aplicativos (mobile e web) para alunos, 

responsáveis, professores e gestores do ensino fundamental anos iniciais (4º e 5 º) e 

finais (6 ºao 9 º) da rede estadual de ensino,  com Videoaulas e Audioaulas 

educativas, Questões e Simulados para a Secretaria de Estado de Educação, Cultura 

e Esportes – SEE, considerando todas as etapas para produção: gravação em 

estúdio, edição com animações gráficas e finalização com qualidade profissional para 

transmissão em veículos de comunicação, de acordo com as especificações técnicas 

contidas neste Termo de Referência. 

 

7.   JUSTIFICATIVA  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a 

disseminação comunitária do COVID-19 em todos os Continentes caracteriza 

pandemia e que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de 

afastamento social precoce para restringir a disseminação da COVID-19, além da 

necessidade de se reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações em toda 

a cidade, inclusive no transporte coletivo e nas escolas da rede pública e privada; 

 

O Governo do Estado do Acre decretou, em 16 de março de 2020, estado de 

calamidade pública por meio do Decreto nº 5.465, que determinou as medidas 

temporárias a serem adotadas, no âmbito do Estado, para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente da doença COVID-19, causada pelo 

“Coronavírus” SARS-CoV-2. 

 

Como consequência, todas as aulas das redes públicas e privadas de ensino do 

Acre foram suspensas a partir de 18 de março de 2020 como medida de prevenção 

e combate ao novo Coronavírus pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do 

Estado - SEE. 
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De acordo com o Censo Escolar 2019, o Acre tem 264.593 alunos na Educação 

Básica, sendo 149.833 alunos integrantes do sistema estadual de ensino nos 22 

municípios, que ficaram prejudicados com a suspensão das aulas. 

 

O Conselho Estadual de Educação do Acre emitiu a Resolução nº 142/2020 em 17 

de março de 2020 na qual definiu os aspectos legais a serem observados pelo 

Sistema Estadual de Ensino do Acre, na reorganização do Calendário Escolar das 

Instituições Públicas, em face de interrupção do ano letivo de 2020, face as 

implicações da pandemia do “Coronavírus”(COVID-19). 

 

A Resolução do CEE-AC cita a adoção do Decreto-Lei nº 1.044/1969, que possibilita 

aos estudantes que direta ou indiretamente corram riscos de contaminação, serem 

atendidos em seus domicílios. 

 

O Conselho Estadual de Educação do Acre emitiu a Parecer nº 05/2020, em 28 de 

abril de 2020, quanto ao calendário escolar de 2020, a priori deve concentrar 

esforços para garantir efetivamente o alcance dos objetivos de aprendizagem ano a 

ano no currículo e realizados através das aulas não presenciais, garantindo a 

continuidade dos conteúdos dos bimestres com qualidade e a recuperação 

necessária. O retorno escolar, na reprogramação do calendário letivo, o sistema 

deve considerar, caso seja longo o período de isolamento social, ora imposto, a 

reposição de carga horária na volta às aulas, ao fim do período de emergência, 

poderá acarretar diversas dificuldades, dentre elas a de conseguir operacionalizar o 

calendário escolar que totalize 800h. Daí então poderá o sistema se utilizar das 

atividades programadas e realizadas durante o isolamento social, Quanto a oferta 

de atividades escolares não presenciais que alcance o público alvo será os alunos 

da Educação Básica, da Educação do Campo, Educação Indígena e Educação de 

Jovens e Adultos, cabendo a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes 

– SEE implementar outras alternativas de atividades que possibilitem o alcance 

desse público, como por exemplo: aulas através do rádio, videoaulas e atividades 

digitais encaminhadas às escolas e acessadas pelos alunos. 
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Para o ano letivo de 2021 será necessário atividades e aulas extraclasse para 

auxiliar o professor na recuperação de conteúdos trabalhados de forma à distância 

durante o ano letivo de 2020 por motivo da suspensão das aulas presenciais por 

consequência da epidemia do novo Coronavírus, tornando-se assim necessária a 

realização de atividades de ensino híbrido para reforçar os conteúdos escolares 

ministrados pelos professores e recuperar os conteúdos ministrados à distância no 

ano de 2020. 

 

Ainda como ações corretivas diante do enfrentamento da pandemia e da suspensão 

das aulas presenciais, faz-se necessário um projeto que contemple 

simultaneamente, a produção de conteúdo alinhado à BNCC e a integração dos 

variados atores do processo de ensino e aprendizagem (alunos, professores, 

escolas, famílias) por meio de pilares essenciais como: materiais de apoio digitais, 

formação docente e sistema integrado de acompanhamento acadêmico, com vistas 

à recuperação efetiva dos estudantes, relacionadas às perdas na aprendizagem 

ocasionadas pelo isolamento social.  

 

Garantir o acompanhamento pedagógico remotamente por meio de dispositivos 

móveis, usando aplicativo e internet no momento que se conecta para conter o 

avanço das desigualdades na aprendizagem reduzindo os impactos negativos do 

calendário acadêmico de 2020. 

 

Para equacionar a recuperação efetiva dos estudantes, o uso de um sistema 

integrado educacional completo, favorece-nos a avançar nas questões educacionais 

visando melhores resultados com os alunos nos referidos níveis de ensino e 

responsabilidade da rede. 

 

Assim, a contratação de serviços técnicos especializados para operacionalização do 

Ensino com Mediação Tecnológica com a produção de videoaulas e audioaulas, 

devidamente adequadas para transmissão via internet, e rede de TV aberta e 

software de videoconferência multiponto, bem como uma plataforma digital com 
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integração da comunidade escolar (alunos, professores, escolas, famílias) 

entregando a hospedagem das videoaulas de acordo com a proposta curricular da 

Secretaria, questões associadas aos temas das aulas; simulados e relatórios de 

desempenho, utilizados no período de contenção da epidemia do novo Coronavírus 

(Covid-19) para atender os alunos da rede pública estadual do Acre é condição 

necessária e emergencial para assegurar que os objetivos educacionais de ensino 

e aprendizagem previstos no planejamento sejam alcançados no ano letivo de 2021 

e minimizem as perdas com a suspensão temporária das atividades presenciais no 

ano letivo de 2020 e para que sejam potencializados os objetivos educacionais em 

2021 como forma de minimizar as perdas ocasionadas no ano letivo de 2020 por 

consequência da epidemia do novo Coronavírus. 

 

7. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

O Termo de Referência visa orientar a contratação de empresa para 

prestar os serviços de disponibilização de Plataforma especializada de reforço 

escolar para melhorar os índices do Saeb e melhorar a qualidade do ensino 

fundamental I (4 º e 5º) e II (6 º ao 9 º), com o fornecimento de tecnologia e produção 

audiovisual para a execução do objeto; 

 

9.   DETALHAMENTO DO OBJETO:  

A empresa a ser contratada deverá promover a execução dos serviços com o custo 

unitário por aluno, para facilitar a fiscalização e gestão do contrato, a saber: 

 

Plataforma de Ensino para Reforço Escolar, através de aplicativos (mobile e web) 

para alunos, responsáveis, professores e gestores do ensino fundamental anos 

iniciais (4 º e 5 º) e finais (6 º ao 9 º) da rede estadual de ensino com Videoaulas e 

Audioaulas educativas, Questões e Simulados para a Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esportes – SEE, considerando todas as etapas para produção: 

gravação em estúdio, edição com animações gráficas e finalização com qualidade 

profissional para transmissão em veículos de comunicação, de acordo com as 

especificações técnicas contidas neste Termo de Referência. 
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 Lote único 

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE 

PARA 

REGISTRO 

QUANTIDADE 

PARA 

CONTRATAÇÃO 

 

 

 

01 

SERVIÇO DE PLATAFORMA 

DE ACESSO   ONLINE, 

Característica(s): 

especializado em plataforma 

de reforço escolar para ensino 

fundamental I 4º ano incluindo 

configuração, formação, 

suporte online, atualização, 

hospedagem e manutenção, 

conforme Projeto 

Básico/Termo de Referência 

em anexo, compõe para fins 

desta contratação: 

a) Componente Aluno 

b) Componente Pais ou 

Responsáveis 

c) Componente Gestor 

d) Componente 

Dashboard Inteligente 

R$0,00 15.000 4.945 

 

 

02 

SERVIÇO DE PLATAFORMA 

DE ACESSO   ONLINE, 

Característica(s): 

especializado em plataforma 

de reforço escolar para ensino 

fundamental I 5º ano incluindo 

configuração, formação, 

R$0,00 15.000 5.080 
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suporte online, atualização, 

hospedagem e manutenção, 

conforme Projeto 

Básico/Termo de Referência 

em anexo, compõe para fins 

desta contratação: 

a) Componente Aluno 

b) Componente Pais ou 

Responsáveis 

c) Componente Gestor 

d) Componente 

Dashboard Inteligente 

 

 

03 

SERVIÇO DE PLATAFORMA 

DE ACESSO   ONLINE, 

Característica(s): 

especializado em plataforma 

de reforço escolar para ensino 

fundamental I 6º ano incluindo 

configuração, formação, 

suporte online, atualização, 

hospedagem e manutenção, 

conforme Projeto 

Básico/Termo de Referência 

em anexo, compõe para fins 

desta contratação: 

a) Componente Aluno 

b) Componente Pais ou 

Responsáveis 

c) Componente Gestor 

d) Componente 

Dashboard Inteligente 

R$0,00 20.000 11.234 
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04 

SERVIÇO DE PLATAFORMA 

DE ACESSO   ONLINE, 

Característica(s): 

especializado em plataforma 

de reforço escolar para ensino 

fundamental I 7º ano incluindo 

configuração, formação, 

suporte online, atualização, 

hospedagem e manutenção, 

conforme Projeto 

Básico/Termo de Referência 

em anexo, compõe para fins 

desta contratação: 

e) Componente Aluno 

f) Componente Pais ou 

Responsáveis 

g) Componente Gestor 

h) Componente 

Dashboard Inteligente 

R$0,00 20.000 10.062 

 

 

05 

SERVIÇO DE PLATAFORMA 

DE ACESSO   ONLINE, 

Característica(s): 

especializado em plataforma 

de reforço escolar para ensino 

fundamental I 8º ano incluindo 

configuração, formação, 

suporte online, atualização, 

hospedagem e manutenção, 

conforme Projeto 

Básico/Termo de Referência 

R$0,00 20.000 10.339 
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em anexo, compõe para fins 

desta contratação: 

a) Componente Aluno 

b) Componente Pais ou 

Responsáveis 

c) Componente Gestor 

d) Componente 

Dashboard Inteligente 

 

 

   06 

SERVIÇO DE PLATAFORMA 

DE ACESSO   ONLINE, 

Característica(s): 

especializado em plataforma 

de reforço escolar para ensino 

fundamental I 9º ano incluindo 

configuração, formação, 

suporte online, atualização, 

hospedagem e manutenção, 

conforme Projeto 

Básico/Termo de Referência 

em anexo, compõe para fins 

desta contratação: 

a) Componente Aluno 

b) Componente Pais ou 

Responsáveis 

c) Componente Gestor 

d) Componente 

Dashboard Inteligente 

R$0,00 20.000 8.833 

 Total Mensal 
R$0,00 110.000 50.493 
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Parágrafo único: Os pais (Responsáveis), professores, gestores e técnicos da 

secretaria serão isentos de cobrança, devendo a CONTRATADA disponibilizar logins a 

ambos, a fim de fiscalizarem e acompanharem as atividades e desenvolvimento do 

aluno por um prazo de 12 meses.  

 

10.   DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

10.1.  Sobre o recurso:    

A Plataforma - na versão mobile e web - deve apresentar um 

ambiente dinâmico, com ferramentas interativas como videoaulas com uma 

linguagem simples e regional, bem como um banco de questões comentadas de 

acordo com a proposta curricular da Secretaria. Os recursos devem apresentar 

questões com foco nos descritores onde desenvolvam as habilidades por meio de 

atividades elaboradas com diferentes níveis de dificuldade.    

Por meio do uso de tecnologias com base em animações gráficas, 

metodologias diferenciadas e inovadoras, interatividade e contextualização digital, 

deve ser criado estímulos que despertem o interesse e a curiosidade dos alunos, 

contribuindo positivamente para o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, 

a proposta de Reforço Escolar mediado por tecnologias deve ser um diferencial e 

oportunizar que o educando desenvolva as habilidades para o autogerenciamento 

do seu estudo de forma lúdica e comprometida, estimulando sua autonomia, 

tornando-o protagonista do processo de ensino aprendizagem.   

Compreendendo as situações vivenciadas em sala de aula 

envolvendo professores e alunos, a plataforma deve ter características de um 

espaço destinado para o reforço escolar, contemplando as áreas de conhecimento 

do ensino fundamental I e II e estar organizada por série, disciplina e assunto, 

permitindo que a Secretaria, Pais, Professores, Gestores e Estudantes acompanhem 

o desempenho escolar de acordo com o conteúdo desenvolvido na sala de aula pelo 

professor, considerando que o conteúdo seja alinhado de acordo com a Matriz de 

Referência da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) 

e SAEB.   
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Enfim, a plataforma inclusiva deve oferecer espaço para o 

acompanhamento da família na vida acadêmica do aluno, onde os pais ou 

responsáveis, através do aplicativo, poderão: acompanhar em tempo real às aulas 

que o filho(a) assistiu, bem como a verificação do rendimento acadêmico por meio 

de dados estatísticos gerados ao término de cada exercício. Também deve gerar 

relatórios de desempenho individualizado e coletivo gerados ao final das atividades, 

trazendo indicadores pedagógicos significativos onde os Professores e Secretaria 

poderão ter conhecimento do nível de desenvolvimento cognitivo do educando, 

possibilitando o diagnóstico da situação real, de modo a permitir uma reflexão crítica 

acerca do processo de ensino-aprendizagem.  

 

10.2 Características dos componentes curriculares – Ensino Fundamental I (4º e 

5º) e II do (6º ao 9º ano) 

 

                          Língua Portuguesa, atendendo a perspectiva de aprendizagem 

alinhadas à BNCC, o material deve proporcionar aos estudantes experiências que 

contribuam para a ampliação dos letramentos, incluindo as práticas de linguagens 

contemporâneas envolvendo textos multissemióticos e multimidiáticos estimulando 

a reflexão crítica sobre as novas práticas de linguagem e produção que convergem 

para um uso qualificado e ético das TDIC (Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação). O conteúdo deverá estimular as perspectivas enunciativo-

discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus 

contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da 

linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias 

e semioses. 

                          A Matemática está presente na sociedade desde os primórdios. Ela 

é uma ferramenta fundamental para resolvermos problemas da sociedade. Com o 

passar dos anos, tivemos o surgimento de novas tecnologias o que ocasionou novas 

ferramentas do dia a dia e todas elas tendo uma relação estreita com a matemática. 

Portanto, o material deverá despertar no aluno o conhecimento da linguagem 

simbólica, representativa e argumentativa. As habilidades devem estar voltadas para 

diferentes temáticas. É importante entender como ocorre a articulação das 
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habilidades de acordo com cada ano para fazermos ligações com as aprendizagens 

propostas anteriores, sabendo que para cada ano temos uma ampliação e 

aprofundamento crescente dessas habilidades, abstraindo a interdisciplinaridade na 

aprendizagem matemática para que os alunos apliquem suas relações e significados 

em outros contextos. 

 

                          Ciências, atendendo a perspectiva de aprendizagens alinhadas à 

BNCC, têm um compromisso com o desenvolvimento da compreensão das 

características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e 

investigação. Ou seja, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o 

mundo (natural, social e tecnológico), além de transformá-lo com base nos aportes 

teóricos e processuais das ciências. Diante disso, a disciplina de ciências precisa 

assegurar aos alunos o acesso à diversidade de conhecimentos científicos 

produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos principais 

processos, práticas e procedimentos da investigação científica. 

 

                          Geografia: o material precisa estimular a pensar espacialmente, 

desenvolvendo o raciocínio geográfico. Associar pensamento espacial ao 

desenvolvimento intelectual com a integração de outras áreas do conhecimento. 

Essa interação visa à resolução de problemas que envolvem mudanças de escala, 

orientação e direção de objetos localizados na superfície terrestre, efeitos de 

distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à dispersão, efeitos da 

proximidade e vizinhança etc. A reflexão sobre o raciocínio geográfico é uma 

maneira de exercitar o pensamento espacial para compreender aspectos 

fundamentais da realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na 

superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre 

componentes físico-naturais e as ações antrópicas. 

 

                          História:  Considerar o registro de memória e a forma cronológica 

como um meio de seleção de eventos históricos consolidados na cultura 

historiográfica contemporânea. A cronologia deve ser pensada como um instrumento 

compartilhado como uma justificação do sentido e discussão dos significados dos 
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eventos selecionados por diferentes culturas e sociedades. O ensino de História 

deve despertar a reflexão sobre a relação do presente com o passado, valorizando 

o tempo vivido pelo estudante e seu protagonismo, para que ele possa participar 

ativamente da construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

 

10.2.1 Conteúdos didáticos - 4º Ano 

                          Em Língua Portuguesa, o material deverá contemplar conteúdos 

que possibilitem a ampliação dos letramentos, de forma a promover condições 

necessárias para estimular uma participação significativa e crítica nas diversas 

práticas sociais constituídas sobre as unidades temáticas presentes na BNCC, 

considerando a Análise linguística/semiótica (Ortografização); Leitura/escuta; 

Oralidade; Produção de textos. Dessa forma, deve-se apresentar, no mínimo, os 

conteúdos: sílabas; ditongos; tritongos e hiatos; uso do dicionário; ortografia; 

acentuação; pontuação; concordância verbal e nominal; pronomes; processo de 

formação de palavras; classe de palavras (substantivo, adjetivo, numeral, artigo); 

discurso direto e indireto; variação linguística; linguagem formal e informal; 

decodificação; informações explícitas; efeitos de sentido; informações implícitas; 

inferência de sentido ou da palavra; elementos de substituição; Gêneros textuais: 

declamação; encenação; tutoriais audiovisuais; poemas; cartas de reclamação; 

notícias; notas. 

  

                          Em Matemática, deve atender aos conteúdos mínimos: Números: 

quantidade de elementos a partir de imagens, ordens e classes, números naturais, 

sequência numérica, números na base 10, números na reta numérica, números 

discretos e contínuos, operações numéricas, problemas envolvendo as operações 

numéricas, múltiplos de 10, números decimais (décimos e centésimos), frações, 

sistema monetário; Álgebra: igualdade, sequência numérica recursiva, relação entre 

adição, subtração, multiplicação e divisão, como encontrar padrões em números, 

introdução aos números pares e ímpares, padrões em tabela de multiplicação, 

divisores e múltiplos, padrões matemáticos, relação entre múltiplos de um número 

natural e seus restos, padrões e regularidades, relação de igualdade entre dois 

termos, relação inversa entre adição e subtração, relação inversa entre multiplicação 
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e divisão; Geometria: retas paralelas e perpendiculares, orientação no espaço, 

localização e deslocamento na malha quadriculada, reconhecer uma pirâmide, 

figuras em formas de prismas, construção de planificações, construção de polígonos, 

poliedros, ângulos, ângulos e polígonos, triângulos e quadriláteros a partir da 

composição e decomposição das peças do tangram, geogebra na construção de 

polígonos, polígonos e não polígonos, classificação de polígonos, simetria de 

reflexão, simetria no geogebra; Grandezas e medidas: medir e estimar 

comprimentos, massas e capacidades, variação de unidades de medidas pelo 

mundo, área de figuras planas em malha quadriculada, desenhos diferentes com 

áreas iguais,  medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos, 

temperatura e o grau Celsius, temperaturas em diferentes regiões do Brasi, 

temperaturas em diferentes regiões do mundo, formas de pagamento, troco e 

desconto; Probabilidade e estatística: probabilidade de eventos aleatórios do 

cotidiano, ocorrência de eventos sem a utilização de frações, elementos de uma 

tabela simples, elementos de uma tabela de dupla entrada, elementos de gráficos 

de coluna, elementos de gráficos pictóricos. 

  

                          Em Ciências, o material deverá contemplar, no mínimo: misturas: 

Matéria e Energia: tipos de misturas; transformação física da matéria; Vida e 

Evolução: cadeia alimentar; desequilíbrio ambiental; ciclo de matéria; anatomia 

vegetal simples; microrganismos: fungos, bactérias, protozoários, importância 

ambiental, ação decompositora, produção de alimentos, doenças, prevenção e 

tratamento; saúde e equilíbrio do corpo; Terra e Universo: pontos cardeais; 

movimentos da Lua e da Terra; conhecimento tradicional da região, dos povos 

indígenas e científico; histórias de lendas dos povos da Amazônia; elementos da 

cultura regional: alimentos e ervas medicinais. 

  

                          Geografia: É importante que o material permita que o aluno faça um 

resgate do seu próprio cotidiano, reconhecer seus horários, seu parentesco, sua 

vizinhança e com isso, começar a criar as seguintes perguntas “onde se localiza?”, 

“por que se localiza?”, como chegar a determinado lugar?”, assim os conteúdos do 

4º ano vão integrar as seguintes estruturas mais amplas como: origem do dia e da 
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noite e planetas e mapas, até as mais regionais reconhecendo inicialmente um 

objeto de estudo sendo o município e ampliando as redes ligadas a ele, trabalhando 

assim as hierarquias divididos pelas unidades temáticas, que precisarão contemplar 

minimamente os conteúdos: O sujeito e seu lugar no mundo: O meu lugar na cidade, 

Espaço urbano e rural. Conexões e escalas: Sociedade e a cidade, Migrações 

campo-cidade, Desigualdades sociais. O mundo do trabalho: Limites territoriais e do 

município, A rosa dos ventos, Orientação e a tecnologia. Formas de representação 

e pensamento espacial: Reconhecendo os mapas e cartogramas, Governo do 

município e a cidadania. Natureza ambiente e qualidade de vida: Natureza e 

sociedade, Formações vegetais, Hidrografia e relevo, Extrativismo, Indústria, 

Comércio e Serviço. Essas são algumas estruturas para as aulas questão sendo 

desenvolvidas na plataforma, o 4º ano é de suma importância e há uma atenção 

maior para que haja um melhor desempenho dos alunos já nos anos iniciais com 

geografia. 

  

                          Em História, o material deverá contemplar os seguintes conteúdos: 

Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos - O surgimento 

da espécie humana; Os primeiros grupos humanos; Expansão pelo mundo; Tempo 

e espaço: migrações humanas; As migrações na história; As transformações sociais; 

Circulação de pessoas, produtos e culturas - Processo migratórios na América; A 

ocupação do território brasileiro; Formação da sociedade brasileira;  O início da 

comercialização; Comércio e ocupação do espaço; A expansão do comércio e das 

rotas; As questões históricas relativas às migrações - Migrações no Brasil; processos 

imigratórios no Brasil; Diversidade: povos e costumes; migrações internas no Brasil; 

Conhecendo a diversidade cultural do Brasil; 

  

10.2.2 Conteúdos didáticos - 5º Ano 

                          Em Língua Portuguesa, o material deverá contemplar conteúdos 

que possibilitem a ampliação dos letramentos, de forma a promover condições 

necessárias para estimular uma participação significativa e crítica nas diversas 

práticas sociais constituídas sobre as unidades temáticas presentes na BNCC, 

considerando a Análise linguística/semiótica (Ortografização); Escrita; 
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Leitura/escuta; Oralidade; Produção de textos. Dessa forma, deve-se apresentar, no 

mínimo, os conteúdos: encontros fonéticos, uso do dicionário, dígrafos, figuras de 

linguagem, classificação silábica, acentuação gráfica das oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas; discurso direto e indireto; pontuação; pronomes; verbos (modo, 

tempos e flexões); termos essenciais da oração; conjunções; processo de formação 

de palavras; substantivo; adjetivo; tipologia textual; linguagem verbal, não verbal e 

mista; coesão e coerência; concordância verbal e nominal; regência verbal e 

nominal; citação; tipos de frases; variação linguística;  Gêneros textuais: HQ’s; vlogs; 

ciberpoemas; minicontos; contos; cartuns; crônicas; tirinhas; notícias; debates; 

entrevistas; resenhas; notícias. 

  

                          Matemática: Números: sistema de numeração decimal, números 

naturais, números racionais (frações e decimais), valor posicional dos algarismos, 

leitura e escrita de números decimais, reta numérica e representação decimal, 

ordens e classes, representação geométrica das frações, composição de 

decomposição de números decimais, representação fracionária e decimal 

envolvendo centésimos, porcentagem, representação fracionária de uma 

porcentagem, problemas com números naturais e racionais; Álgebra: equivalência 

em adição e subtração, equivalência na multiplicação, equivalência na divisão, 

equivalência em multiplicação e divisão, multiplicação e divisão por 10, 100 e 100, 

regularidade na multiplicação e divisão de decimais por 10, 100 e 1000, 

proporcionalidade direta, divisão desigual proporcional, padrão e regularidade das 

divisões por 10, 100 e 1000, problemas com proporção, introdução a razão, relações 

proporcionais; Geometria: ângulos, plano cartesiano, localização de pontos no plano 

cartesiano, sólidos geométricos, planificação, relação de euler, polígonos e não 

polígonos, círculo, circunferência e polígonos, eixo de simetria de figuras 

geométricas, figuras semelhantes, ampliação de figuras, redução de figuras, 

congruência e proporcionalidade, construção de polígonos semelhantes; Grandezas 

e medidas: Resolver e elaborar problemas de medidas de massa, medidas de 

comprimento, medidas de temperatura, medidas de tempo, medidas de capacidade, 

medidas mais usuais, perímetro iguais de figuras diferentes, área iguais de figuras 

diferentes, fórmula da área, areas iguais com perimetros diferentes, volume como 
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medida, volume de sólidos cúbicos; Probabilidade e estatística: espaço amostral, 

experimento aleatório, eventos equiprováveis, interpretar dados estatísticos 

apresentados em textos, interpretar dados estatísticos apresentados em tabelas, 

interpretar dados estatísticos apresentados em gráficos, pesquisa envolvendo 

variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, 

gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, síntese dos resultados. 

  

                          Em Ciências, o material deverá contemplar, no mínimo: Matéria e 

Energia: dureza e elasticidade, condutibilidade, densidade, respostas a forças, 

solubilidade, estado físico da água, aplicações da água, ecossistemas, clima, 

vegetação, uso da água, consumo sustentável de água, o que é reciclagem, 

materiais recicláveis, descarte de materiais; Vida e Evolução: sistema respiratório, 

sistema digestório, sistema circulatório, alimentação saudável, distúrbios 

nutricionais; Terra e Universo: constelações e mapas celestes; movimento do 

planeta terra; lua; instrumentos óticos. 

  

                          Geografia: As estruturas das aulas devem estar voltadas para as 

dinâmicas populacionais na Unidade de Federação em que vive, além das 

transformações na paisagem. Assim deve-se explanar as seguintes estruturas 

dentro das unidades temáticas, considerando a abordam mínima dos conteúdos: 

Conexões e Escala: Estrutura urbana, Formas e funções das cidades, A hierarquia 

das cidades. O sujeito e seu lugar no mundo: Dinâmica populacional brasileira, 

Dinâmica populacional amazônica, Características da população acreana, redes 

hidrográficas do Acre e do Brasil, Povoamento do Estado do Acre. Mundo do 

trabalho: Tipos de trabalho, Transporte e comunicação, transporte no Estado do 

Acre. Formas de Representação e Pensamento Espacial: Representações 

cartográficas, Imagens de satélite. Natureza, ambiente e qualidade de vida: Tipos de 

poluição, Medidas sustentáveis, Órgãos Gestores. 

  

                          Em História, o material deverá contemplar os seguintes conteúdos: 

Registros da História: Linguagens e cultura - História da comunicação; História e 

seus registros; Patrimônio histórico natural e  cultural; Patrimônios históricos da 
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humanidade;  Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social - Formação 

e organização dos primeiros povos; Civilizações fluviais; Origens do povo brasileiro; 

Formação e organização política: o estado; Formas de governo no Brasil; Religiões 

e cultura dos povos antigos; Influência religiosa na arte, ciência e trabalho das 

sociedades antigas; Diversidade religiosa ao longo da história; A relação entre 

religião e política; Cidadania: Direitos e deveres dos cidadãos; Marcos históricos 

importantes da conquista da cidadania. 

  

10.2.3 Conteúdos didáticos - 6º Ano 

                          Em Língua Portuguesa, o material deverá contemplar conteúdos 

que possibilitem a ampliação dos letramentos, de forma a promover condições 

necessárias para estimular uma participação significativa e crítica nas diversas 

práticas sociais constituídas sobre as unidades temáticas presentes na BNCC, 

considerando a Análise linguística/semiótica (Ortografização); Leitura/escuta; 

Oralidade; Oralidade* Considerar todas as habilidades dos eixos leitura e produção 

que se referem a textos ou produções orais, em áudio ou vídeo; Produção de textos. 

Dessa forma, deve-se apresentar, no mínimo, os conteúdos: Letras e fonemas; 

dígrafos; encontros fonéticos; sílabas; uso do dicionário; pesquisa escolar; curadoria 

da informação; sinônimos e antônimos; estrutura e formação de palavras; classes 

gramaticais (substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral); preposição; 

conjunção; interjeição; verbos (modos, tempos e flexão); advérbio; locuções; vozes 

verbais; transitividade verbal; concordância verbal e nominal; regência verbal e 

nominal; frase, oração e período; termos essenciais da oração; orações 

coordenadas sindéticas e assindéticas; coerência e coesão; discurso direto, indireto 

e livre; figuras de linguagem; tipologia textual; linguagem verbal, não verbal e mista; 

pontuação; citação; acentuação gráfica; variação linguística; linguagem 

multissemiótica; linguagem formal e informal; linguagem oral e escrita na internet; 

planejamento e produção de textos jornalísticos; distinção de fato e opinião; formas 

de composição de textos narrativos; hipertextos; Gêneros textuais: notícias; poemas; 

seminários; entrevistas; regulamentos; publicidade; artigo de opinião; HQ; tirinha; 

charge; debate; carta de reclamação; Blog; Fotorreportagem. 
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                          Matemática: Números: números naturais, números racionais finitos, 

números romanos, algarismos arábicos, números ordinais, vírgula e valor posicional, 

ordens e classes, operações numéricas, operações inversas, números primos e 

números compostos, múltiplos, divisibilidade, múltiplos de 10, 100 e 1000, 

decomposição em fatores primos, números quadrados perfeitos, resolução de 

problemas com múltiplos comuns, ordenar e localizar racionais na reta numérica, 

frações, relação entre números fracionários e decimais, fração como razão, 

operações com números decimais, operações com frações, problemas com números 

racionais; Álgebra: igualdades para adição e subtração, igualdade para multiplicação 

e divisão, padrões e sequências, padrões para descobrir números de uma 

sequência, valores desconhecidos nas quatro operações, sinais de associação, 

problemas de proporcionalidade, partilha em partes desiguais, razão, introdução às 

variáveis, cálculo de expressões com uma variável, ordem de resolução da operação 

nas expressões, resolução de problemas sobre razão. Geometria: pares ordenados, 

polígonos no plano cartesiano, classificação dos polígonos, prismas, pirâmides, 

planificação de prismas e pirâmides, polígonos em poliedros, polígonos regulares e 

não regulares, triângulos, quadriláteros, ampliação e redução de figuras em malhas 

quadriculadas e softwares, retas paralelas e perpendiculares, construção de retas 

utilizando recursos digitais; Grandezas e medidas: medidas de comprimento, 

medidas de temperatura, medidas de tempo, medidas de capacidade, resolução de 

problemas com comprimento, resolução de problemas com temperatura, resolução 

de problemas envolvendo tempo, ângulos e seus elementos, medidas dos ângulos, 

transformações, operações, congruentes, consecutivos e adjacentes, agudo, obtuso 

e reto, complementares e suplementares e opostos, vista aérea de plantas baixas, 

perímetro de um quadrado; Probabilidade e estatística: probabilidade de um evento 

aleatório, probabilidade na forma fracionária, decimal e percentual, probabilidade 

obtida por meio de experimentos sucessivos, variáveis de um gráfico, elementos de 

um gráfico, interpretação de dados ambientais, sustentabilidade e consumo 

responsável por gráficos, diferentes tipos de gráficos, elaboração de planilha atrás 

de dados, registro, representação e interpretação em tabelas e gráficos, interpretar 

fluxogramas simples, desenvolver fluxogramas simples. 
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                          Em Ciências, o material deverá contemplar, no mínimo: Matéria e 

Energia: densidade, reações químicas, fenômenos físicos e químicos, misturas 

homogêneas, misturas heterogêneas, materiais sintéticos, medicamentos, ciência e 

tecnologia, impactos ambientais, vacinas; Vida e Evolução: citologia, organização 

dos seres, sistema nervoso, visão, sistema nervoso e locomotor, sistema 

esquelético, sistema muscular, drogas; Terra e Universo: estruturas da terra, 

esfericidade da terra, composição da terra, movimentos terrestres. 

  

                          Geografia: Deve estimular a compreensão do aluno sobre a 

produção social do espaço bem como o uso das ferramentas que auxiliarão nas 

representações de territorialidade em diferentes escalas de análise como por 

exemplo: os mapas. Portanto, busca-se o aprofundamento da sociedade/natureza 

visando o conceito de natureza, disputas e conflitos por recursos naturais, a 

modificação da paisagem pelo capital e processo de ocupação espacial do ser 

humano. As estruturas ligadas a essas temáticas e unidades temáticas devem 

contemplar minimamente: O sujeito e seu lugar no mundo: Ocupação econômica da 

paisagem, Transformações das paisagens, Industrialização. Conexões e escalas: 

Zonas Climáticas, Movimentos da Terra, Ciclo da água, Bacias Hidrográficas, Tipos 

de Biomas. Mundo do trabalho: Transformações das paisagens, Industrialização. 

Formas de representação e pensamento espacial: Elementos cartográficos, Leitura 

de mapas, Tabelas e gráficos sobre a formação e povoamento do Acre. Natureza, 

ambientes e qualidade de vida: Recursos da natureza, Biodiversidade, Dinâmica 

Climática, Extrativismo ontem e hoje no Brasil e no Acre, as paisagens do Acre e 

muitos outros que contemplam a série e as unidades temáticas. 

  

                          Em História, o material deverá contemplar os seguintes conteúdos: 

História: tempo, espaço e formas de registro - História e nossas origens; A relação 

entre história e fontes históricas; Tempo e história; Amazônia pré-colonial; Teorias 

sobre o surgimento da humanidade; Teorias sobre o surgimento do homem 

americano; Os seres humanos primitivos e a relação com o meio natural; 

Mapeamento das rotas de povoamento dos povos americanos. A invenção do 

mundo clássico e o contraponto com outras sociedades - Povos africanos da 
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antiguidade; As civilizações do antigo oriente médio; Civilizações da américa pré-

colombiana; Povos indígenas originários do brasil; A construção do conceito de 

antiguidade clássica; Influência das culturas grega e romana no ocidente. Lógicas 

de organização política - Origens Da Civilização; A Grécia clássica e helenística;  

Formação da Roma Antiga: Monarquia e República; O Império Romano; As 

diferentes formas de organização política na África; O mundo medieval: A Idade 

Média; O mundo medieval: formação do Reino Franco; Império Romano do Oriente 

ou Império Bizantino; Civilização árabe na Idade Média; Formação do Feudalismo. 

TRABALHO E FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CULTURAL - Senhores e 

servos no mundo antigo e medieval; As transformações da Europa medieval; Origem 

e difusão do cristianismo na Europa; A cultura medieval; O papel da mulher na Grécia 

e em Roma e na Idade Média; Mulheres históricas. 

  

10.2.4 Conteúdos didáticos - 7º Ano 

                          Em Língua Portuguesa, o material deverá contemplar conteúdos 

que possibilitem a ampliação dos letramentos, de forma a promover condições 

necessárias para estimular uma participação significativa e crítica nas diversas 

práticas sociais constituídas sobre as unidades temáticas presentes na BNCC, 

considerando a Análise linguística/semiótica (Ortografização); Leitura/escuta; 

Oralidade; Oralidade* Considerar todas as habilidades dos eixos leitura e produção 

que se referem a textos ou produções orais, em áudio ou vídeo; Produção de textos. 

Dessa forma, deve-se apresentar, no mínimo, os conteúdos: encontros fonéticos; 

sílabas; classes gramaticais(substantivo; adjetivo; advérbio; pronome, numeral); uso 

do dicionário; acentuação; tipos de frases; termos essenciais da oração; 

complementos verbais; transitividade verbal; concordância verbal e nominal; 

regência verbal e nominal; modos e tempos verbais; orações coordenadas; 

pontuação; tipologia textual; discurso direto e indireto; linguagem verbal, não verbal 

e mista; processo de formação de palavras; interjeição. Preposição; conjunção; 

coesão; coerência; conotação e denotação; figuras de linguagem; variação 

linguística; análise de hiperlinks e sua estrutura em textos na web; Distinção de fato 

e opinião; efeito de sentido; Gêneros Textuais: notícia, entrevista, crônica, 



 
 

Rua Rio Grande do Sul – 1907 – Volta Seca – Rio Branco/AC – CEP: 69.911-018 

Tel: (68) 3213-2355 E-mail: diretoria.ensino.ac@gmail.com 
 

propaganda; carta de reclamação; relatos; contos; autobiografia; HQ; poemas; 

fotorreportagem. 

  

                          Matemática: Números: múltiplos, divisores, mínimo múltiplo comum, 

máximo divisor comum, decomposição em fatores primos, porcentagem, números 

inteiros, operações com números inteiros, problemas com números inteiros, frações, 

relação entre razão e fração, números racionais (frações e decimais), multiplicação 

e divisão com números racionais e suas propriedades, problemas com números 

inteiros e racionais, Álgebra: Representações algébricas e padrões, sequências 

numéricas, propriedades das expressões algébricas, sequências recursivas e não 

recursivas, sequência recursivas em figuras fractais, proporcionalidade direta, 

proporcionalidade inversa, problemas de proporcionalidade, noção de igualdade 

para determinar valores desconhecidos, problemas de equivalência da igualdade, 

equações e expressões algébricas, equações do 1° grau, resolução de equação do 

1° grau; Geometria: plano cartesiano, transformações geométricas no plano 

cartesiano, eixo de simetria no plano cartesiano, translação, rotação e reflexão, 

circunferência, retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos 

internos, colaterais internos, alternos externos e colaterais externos, triângulos, 

ângulos internos de um triângulo, aplicações de triângulos na arquitetura e nas artes 

plásticas, polígonos regulares, ângulos nos polígonos regulares; Grandezas e 

medidas: Volume de blocos regulares em metro cúbico, decímetro cúbico e 

centímetro cúbico, expressões de área de triângulos, expressões de área do 

quadrado, expressões de área do retângulo, expressões de área do trapézio, 

expressões de área do círculo, decomposição de áreas por outras figuras, 

comprimento da circunferência e o número “pi”; Probabilidade e estatística: cálculos 

de frequências de ocorrência, problemas utilizando frequência, probabilidades ou 

estimativas por meio de frequência de ocorrências,  média estatística como indicador 

da tendência, amplitude do conjunto de dado,  amplitude, problemas utilizando media 

e amplitude, utilização de dados apresentados em gráfico. 

  

                          Em Ciências, o material deverá contemplar, no mínimo: Matéria e 

Energia: máquinas simples, propagação de calor, condutores e isolantes de calor, 
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introdução a termodinâmica, máquinas, combustíveis, materiais sintéticos; Terra e 

Universo: composição do ar, efeito estufa, camada de ozônio, fenômenos naturais, 

placas tectônicas e deriva continental: costa brasileira; Vida e Evolução: 

ecossistemas brasileiros, mudanças em ecossistemas, saúde e comunidade, 

prevenção da população, tecnologia e qualidade de vida, antígenos. 

  

                          Geografia: Deve-se possibilitar o conhecimento sobre a formação 

territorial brasileira e adentrar nos conceitos de território e região para compreender 

a dinâmica sociocultural, econômica e política, possibilitando ao estudante conhecer 

o seu país e as transformações na paisagem seja pelo contexto histórico ou físico-

natural. Além do Brasil também de conhecer de forma geral a América latina. Com 

isso, Estado-nação é bem distribuída pelas unidades temáticas e em algumas 

estruturas de aulas que deverão abordar minimamente: O sujeito e seu lugar no 

mundo: Formação territorial do Brasil, População. Conexões e escalas: Formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, Influência étnico-cultural. Mundo do trabalho: 

Caracterização econômica do Brasil, Impactos ambientais, Industrialização e 

comunicação, Turismo e desenvolvimento local. Formas de representação e 

pensamento espacial: Mapas temáticos. Natureza, ambientes e qualidade de vida: 

Caracterização dos componentes físico naturais, Biodiversidade e energia, 

Degradação e conservação ambiental no Brasil e no Acre, Usos da floresta na 

Amazônia: Acre, Desmatamento e a extração de madeira no Acre. 

  

                          Em História, o material deverá contemplar os seguintes conteúdos: 

A organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano - Europa em 

crise; Formação das monarquias. O mundo moderno e a conexão entre sociedades 

africanas, americanas e europeias - Sociedades africanas antes do contato europeu; 

Sociedades pré-colombianas; Construção da ideia de modernidade; Conexões e 

interações durante as grandes navegações. Humanismos, Renascimento e Novo 

Mundo - Movimento de mudança; Renascimento; Reformas religiosas; Impactos da 

reforma; As grandes navegações; Mercantilismo. A organização do poder e as 

dinâmicas do mundo colonial americano - A conquista da América; Resistência 

indígena; Dinâmica das sociedades americanas; Formação histórico-geográfica; 
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Conquistas e fronteiras; Sociedade mineradora. Lógicas comerciais e mercantis da 

modernidade - Europa depois da conquista; Escravidão e tráfico de escravos no 

atlântico. 

  

10.2.5  Conteúdos didáticos - 8º Ano 

                          Em Língua Portuguesa, o material deverá contemplar conteúdos 

que possibilitem a ampliação dos letramentos, de forma a promover condições 

necessárias para estimular uma participação significativa e crítica nas diversas 

práticas sociais constituídas sobre as unidades temáticas presentes na BNCC, 

considerando a Análise linguística/semiótica (Ortografização); Leitura/escuta; 

Oralidade; Oralidade* Considerar todas as habilidades dos eixos leitura e produção 

que se referem a textos ou produções orais, em áudio ou vídeo; Produção de textos. 

Dessa forma, deve-se apresentar, no mínimo, os conteúdos: acentuação; crase; 

ortografia; pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal; 

classes gramaticais (substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, artigo, pronome); 

verbo (modos, tempos e flexão); processo de formação de palavras; termos 

constitutivos da oração; transitividade verbal; complementos verbais; vozes verbais; 

adjuntos adnominais e adverbiais; interjeições; efeito de sentido; períodos 

compostos por coordenação e subordinação;  norma padrão e preconceito 

linguístico; Linguagem formal e informal; figuras de linguagem; argumentação e 

contra argumentação; variação linguística; linguagem verbal, não verbal e mista; 

recursos persuasivos; textos de opinião; mecanismos de intertextualidades; coesão, 

coerência e progressão temática; estrutura de hipertexto e hiperlink; Gêneros 

textuais: resenha; entrevista; enquetes; pesquisas de opinião; vlog; podcasts; 

resenhas; contos; estatuto; paródia; crônicas; poemas. 

  

                          Matemática: Números: notação científica, potenciação, radiciação, 

relação entre potenciação e radiciação, princípio multiplicativo, porcentagem, 

problemas com porcentagem, porcentagem em recursos digitais, dízimas periódicas, 

fração geratriz; Álgebra: expressão algébrica, equação linear do 1º grau com duas 

incógnitas, equação linear do 1º grau no plano cartesiano, sistema de equações do 

1º grau, representação e interpretação geométrica do sistema de equações do 1º 
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grau, equações polinomiais do 2º grau, resolução de equações do 2º grau utilizando 

recursos digitais, sequência numérica ou figural, sequência recursiva e não 

recursiva, grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não 

proporcionais, produtos notáveis; Geometria: congruência de triângulos, propriedade 

dos quadriláteros, construções geométricas com recursos digitais, ângulos notáveis, 

mediatriz, bissetriz, polígonos regulares, transformações geométricas, 

transformações isométricas no plano cartesiano, transformações equivalentes, 

translação, reflexão e rotação; Grandezas e medidas: área de triângulos, área do 

quadrado, área do retângulo, área do trapézio, área do círculo, medidas de terrenos, 

comprimento da circunferência, a relação entre um litro e um decímetro cúbico, 

relação entre litro e metro cúbico, capacidade de recipientes; Probabilidade e 

estatística:  probabilidade de eventos, principio multiplicativo, organização de 

dados,diferentes tipos de gráficos,  frequências de uma variável, tendência  e 

dispersão, média, moda e mediana, pesquisa amostral casual simples, sistemática 

e estratificada. 

  

                          Em Ciências, o material deverá contemplar, no mínimo: Matéria e 

Energia: fontes elétricas; circuitos; consumo de eletricidade; transformações de 

energia elétrica para sonora, térmica e mecânica; geração de energia; 

sustentabilidade; Terra e Universo: equilíbrio ambiental, climas regionais, previsões 

do tempo, planeta Terra, movimentos terrestres e lunares; Vida e Evolução: 

reprodução assexuada e sexuada, reprodução animal, reprodução vegetal, cuidado 

parental e sua relação com o sucesso reprodutivo, tecnologia e qualidade de vida, 

características sexuais secundárias, ciclo menstrual, adolescência, sistema nervoso 

e gônadas sexuais, gravidez e parto, métodos contraceptivos, DSTs, sexualidade 

humana. 

  

                          Geografia: Deverá trabalhar os conceitos de território e região, 

porém em uma escala mais global, por meio dos estudos da América e da África, 

como ocorreu as ocupações nesses dois territórios e países e de como a cultura está 

especializada pelos diversos povos. Além dos aspectos socioculturais também há a 

participação na geopolítica mundial para conhecer a economia, política e 
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socioambientais, assim fazendo a correlação com a categoria de região. Algumas 

estruturas que deverão ser abordadas são: O sujeito e seu lugar no mundo: Aspectos 

demográficos, Fluxos migratórios. Conexões e escalas: Geopolítica, Globalização. 

Mundo do trabalho: Atividades econômicas, Movimentos sociais. Formas de 

representação e pensamento espacial: Cartografia.  Natureza, ambientes e 

qualidade de vida: América Latina, Mapas temáticos do Acre. 

  

                          Em História, o material deverá contemplar os seguintes conteúdos:  

O MUNDO CONTEMPORÂNEO: O ANTIGO REGIME EM CRISE - Revolução 

inglesa; A era do iluminismo; Revolução industrial; Impactos da revolução industrial; 

Revolução francesa; A época de napoleão; Movimentos nativistas; As revoltas 

separatistas;  OS PROCESSOS DE INDEPENDÊNCIA NAS AMÉRICAS - 

Independência dos estados unidos; As independências na américa espanhola; 

Independências na américa do sul; A família real na américa portuguesa; A 

independência do Brasil; O BRASIL NO SÉCULO XIX -  Primeiro reinado; Período 

regencial; As revoltas provinciais; Segundo reinado; Questões territoriais e as 

Guerras da bacia do prata; O fim da monarquia no Brasil; Os legados da escravidão 

no Brasil e nas américas; Ações afirmativas étnico-raciais; Política indigenista no 

império; Políticas indigenistas e ações afirmativas; Cultura no Brasil do século XIX. 

CONFIGURAÇÕES DO MUNDO NO SÉCULO XIX - Construindo conceitos no 

século XIX; A europa no século xix: a França; Europa no século xix Itália e Alemanha; 

O imperialismo europeu na África e na Ásia; Lutas contra o imperialismo na África e 

na Ásia; Os estados unidos no século xix unidos e América Latina; 

  

10.2.6 Conteúdos didáticos - 9º Ano 

                          Em Língua Portuguesa, o material deverá contemplar conteúdos 

que possibilitem a ampliação dos letramentos, de forma a promover condições 

necessárias para estimular uma participação significativa e crítica nas diversas 

práticas sociais constituídas sobre as unidades temáticas presentes na BNCC, 

considerando a Análise linguística/semiótica (Ortografização); Leitura/escuta; 

Oralidade; Oralidade* Considerar todas as habilidades dos eixos leitura e produção 

que se referem a textos ou produções orais, em áudio ou vídeo; Produção de textos. 
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Dessa forma, deve-se apresentar, no mínimo, os conteúdos: acentuação; crase; 

gramática; pontuação; verbos de ligação; conjunções; oração coordenada e 

subordinada; oração reduzida; pronomes; processo de formação de palavras; 

colocação pronominal; linguagem formal e informal; concordância nominal e verbal; 

regência nominal e verbal; intertextualidade; textos persuasivos; coerência, coesão 

e progressão temática; citações e paráfrases; discurso direto, indireto e livre; 

documentos legais e normativos; variação linguística; preconceito linguístico; 

intencionalidades comunicativas; formas de composição de textos narrativos; 

hipertextos e links; figuras de linguagem;  Gênero textual: conto; poema; entrevista; 

relatório; artigo de opinião; roteiro de cinema; editorial; charge; cartum; debate; 

paródia. 

                           Matemática: Números: números reais, números irracionais, 

diferenças entre racionais e irracionais, números irracionais na reta numérica, 

números reais na reta numérica, radicais, operações com radicais, potência com 

expoente negativo e fracionário, notação científica, porcentagem, juros simples e 

composto, taxas percentuais, porcentagem com recursos digitais (educação 

financeira); Álgebra: representação de conjuntos por meio de diagramas, relação e 

função, entrada e saída de uma função, função afim, função inversa, equação linear 

do 2º grau, equação biquadrada, equações polinomiais do 2º grau, sistema de 

equações do 2º grau, razão entre grandezas, proporcionalidade direta e inversa, 

escalas, taxas de variação, fatoração, produtos notáveis; Geometria: ângulos 

formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, teorema de Tales, arcos 

e ângulos na circunferência, semelhança de triângulos, relações métricas no 

triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, relações trigonométricas no triângulo 

retângulo, teorema da bissetriz interna e externa, lei dos senos e cossenos, 

polígonos regulares, ponto médio de um segmento, distância entre dois pontos 

quaisquer, vistas ortogonais de figuras espaciais, triangulo de sierpinski, , relações 

métricas e o tangram, área de um polígono regular, área de um círculo, área de uma 

coroa circular, área de um setor circular; Grandezas e medidas: referencial entre 

escalas, unidade de medidas grandes, unidade de medidas pequenas, capacidade 

de armazenamento de computadores, volume do prisma no cotidiano, área  e volume 

de prismas e cilindros; Probabilidade e estatística: evento dependente, evento 
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independente, multiplicação de eventos independentes, erros em escalas gráficas, 

análise de dados em diversas tabelas, identificação de escalas inapropriadas, 

legendas não explicitadas corretamente e omissão de informações importantes, 

planejamento de uma pesquisa amostral, medidas de tendência central, execução 

de uma pesquisa amostral. 

  

                          Em Ciências, o material deverá contemplar, no mínimo: Matéria e 

Energia: do microscópico ao macroscópico, modelos atômicos, estados físicos da 

matéria; classificação e propriedade dos elementos, ligações químicas, interações 

intermoleculares, aspectos quantitativos da matéria (reações químicas, conservação 

de massa, proporção dos átomos e estequiometria), espectro eletromagnético, 

espectro visível (luz), medicina nuclear, transmissão e recepção de som e imagens; 

Vida e Evolução: citologia, princípios da hereditariedade, Leis de Mendel, genética 

moderna, teorias evolucionistas, diversidade biológica, biomas, patrimônio biológico, 

relação homem e natureza; Terra e Universo:  Sistema Solar, origem do Sistema 

Solar, ordem de grandeza astronômica, ciclo estelar, Sistema Solar e vida. 

  

                          Geografia: Deve-se trabalhar a globalização/mundialização e seus 

impactos. O contexto geo-histórico para ampliar e aprofundar as questões do 

sistema colonial em diferentes partes do mundo, com essa base pode-se 

compreender a dimensão sociocultural e geopolítica, tratados ambientais e blocos 

econômicos entre os países e continentes, devendo trabalhar: O sujeito e seu lugar 

no mundo: Organizações econômicas, Hegemonia europeia, Corporações 

internacionais, Diferenças de paisagens aos modos de vida. Conexões e escalas: 

Fatores e arranjos da consolidação mundial, Divisão do mundo, Transformações 

territoriais, Aspectos populacionais e conflitos. Mundo do trabalho: Transformações 

no trabalho, Urbanização e industrialização, Uso dos recursos naturais. Formas de 

representação e pensamento espacial: Leitura e interpretação, Formas de 

representação além dos aspectos específicos e físicos-naturais relacionados com a 

sociedade da Europa, Ásia e Oceania em Natureza, ambientes e qualidade de vida. 
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                          Em História, o material deverá contemplar os seguintes conteúdos: 

O Nascimento da República No Brasil E Os Processos Históricos Até Metade Do 

Século XX - Brasil: a construção da república; República da espada: Deodoro da 

Fonseca(1889-1891); República da espada: Floriano Peixoto (1891-1894); 

República oligárquica (1894-1930); O café na economia dos anos iniciais da 

república; Exportação da borracha da Amazônia; Doenças e epidemias no início do 

século XX; Reformas urbanas e modernização das cidades; Revoltas urbanas do 

início do século xx; O messianismo e as revoltas do campo; Indústria e operários nos 

primeiros anos da república; Movimento operário no início do século xx; Modernismo 

e a semana de arte moderna de 1922; Transição e primeiros anos da república no 

Amazonas; A inserção dos ex-escravizados na sociedade pós abolição; Movimentos 

negros no pós-abolição; A cultura afro-brasileira como forma de resistência; O negro 

no amazonas  pós-abolição; As crises e o fim da república oligárquica; A Era Vargas: 

o governo provisório (1930-1934); A Era Vargas: o governo constitucional (1934-

1937); A Era Vargas: a ditadura do estado novo (1937-1945); A Era Vargas: 

trabalhismo, avanços e retrocessos; O fim da ditadura  de Vargas;Protagonismo de 

personalidades negras durante a república até 1964; Os povos indígenas no 

contexto republicano (até 1964); Protagonismo feminimino no início da república no 

Brasil; Protagonismo feminino: movimento sufragista. Totalitarismos e conflitos 

mundiais - A primeira Guerra Mundial; Desdobramentos da primeira guerra mundial; 

A questão da palestina; Antecedentes da Revolução Russa; Revolução russa: o 

processo revolucionário; Formação da URSS e o stalinismo; Situação dos Estados 

Unidos após a primeira Guerra Mundial; A Grande Depressão: a quebra da bolsa de 

valores de 1929; A Grande Depressão: efeitos da crise; O New Deal (novo acordo); 

Totalitarismos: fascismo e nazismo, conceitos e definições; Fascismo na Itália; 

Nazismo na Alemanha: Hitler no poder; Segunda guerra mundial: contexto inicial; 

Segunda guerra mundial: avanço do eixo; Segunda guerra mundial: o holocausto; 

Processos de independências na Ásia; A criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU); Brasil: a construção da república; A criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU).  Modernização, Ditadura Civil-militar E redemocratização: O 

Brasil após 1946. Democracia e desenvolvimentismo no Brasil; A Democracia 

Populista; A década de 1960 no Brasil; Ditadura Civil-militar; Amazônia no século 
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XX; Retornando à Democracia; Processo de redemocratização no Brasil (1985-

1988).  A história recente - Guerra fria; expansão do comunismo; Os processos de 

descolonização na áfrica e na Ásia; Descolonização; Oriente médio; A nova ordem 

mundial; O jogo econômico; Polarização política na américa latina; A era da 

contestação; Novos direitos e lutas; América latina; Movimentos de resistência; 

  

11.   DOS COMPONENTES DE TRABALHO:  

Os componentes da plataforma inclusiva do fundamental I e II deverão rodar nos 

respectivos: 

 

1. Componente aluno; 

2. Componente responsáveis; 

3. Componente Gestor;  

4. Componente Dashboard Inteligente;  

 

12.   DA DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES 

 

12.1 Componente Aluno: 

                          O módulo deverá ser estruturado observando a proposta curricular 

da SEE, garantindo a flexibilidade do reforço escolar online com aprendizagens 

assíncronas – na qual alunos estudam no seu ritmo e horário com atividades 

autodirigidas, mas que possibilite o acompanhamento dos professores para 

fornecimento do feedback, fazendo com que o aprendiz atue como coautor no 

processo de aprendizado. Bem como a aprendizagem síncrona, com a possibilidade 

de transmissão de aulas ao vivo, com interação em tempo real com alunos e demais 

professores da rede. 

O espaço reservado ao aluno deverá ser dinâmico e intuitivo, usando estratégias 

para engajamento como “pílulas do conhecimento”, dividindo informações em 

pequenas partes, concisas e claras.  Para isso, o componente deverá oferecer: 

 

12.1.1 Videoaulas:  
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I. Deverá fornecer videoaulas em seu componente de reforço escolar, acervos 

englobando as disciplinas e conteúdos curriculares do 4º ao 9º ano, sob os 

parâmetros da matriz referencial da Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esporte (SEE); 

II. Deverá fornecer videoaulas em seu componente de reforço escolar, acervos 

englobando o SAEB, Matrizes de Referências e Descritores, utilizando 

uma linguagem acessível a cada série do ensino fundamental; 

III. Videoaulas mediadas por professores com experiência no setor público ou 

privado, trazendo uma abordagem pedagógica diferenciada, com o emprego 

de ferramentas tecnológicas, com base em animações gráficas, interatividade 

e contextualização digital; 

IV. Deverá fornecer videoaulas com qualidade profissional em estúdio para 

transmissão em outros meios de comunicação; 

V. Deverá fornecer videoaulas interativas, com animação em motion design, 

conteúdos contextualizados com ilustrações de cenários e personagens, 

animações em 3D e efeitos de sonorização; 

VI. Videoaulas com Graphic Animation: Animações realizadas com Adobe After 

Effects, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, ou software de animação gráfica 

superior; 

VII. Produção e gravação de videoaulas regionalizadas baseadas no currículo da 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE); 

VIII. Videoaulas que trabalham conteúdos da região Norte; 

IX. Videoaulas que possuem tempo de curta duração, no máximo 10 minutos, 

para facilitar o engajamento dos alunos; 

 

12.1.2   Questões: 

I. Deverá fornecer banco de questões em seu componente de reforço escolar, 

acervos englobando as disciplinas e conteúdos curriculares do 4º ao 9º ano, 

sob os parâmetros da matriz referencial da Secretaria de Estado de 

Educação, Cultura e Esporte (SEE); 
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II. Deverá fornecer banco de questões em seu componente de reforço escolar, 

acervos englobando o SAEB, Matrizes de Referências e Descritores, 

utilizando uma linguagem acessível; 

III. Deverá fornecer banco de questões ao término das videoaulas; 

IV. Todos os exercícios deverão possuir justificativa trabalhando os distratores; 

V. Deve possuir banco de questões autorais e inéditas sendo contextualizadas; 

 

12.1.3   Simulados e Aulas Ao Vivo:   

I. O simulado deverá conter questões inéditas trabalhando os distratores com 

níveis de proficiência das habilidades; 

II. O simulado deve entregar relatórios de desempenho com análise sobre os 

descritores e/ou habilidades com indicações das lacunas de aprendizagem; 

III. Deve ser aplicado em formato digital com periodicidade definida a critério da 

SEE; 

 

12.1.4   Aplicativo Mobile e Web: 

I. Estar disponível nas plataformas Android 4.0 (no mínimo), IOS e versão Web 

II. Acesso ao conteúdo por meio de login e senha individual; 

III. O aplicativo deve possuir espaço do perfil com avatar para personalização, 

poder editar informações pessoais; 

IV. O aplicativo deve possuir espaço do Reforço Escolar e do SAEB para que o 

aluno possa direcionar seus estudos; 

V. O aplicativo deve possuir acesso a anos anteriores para tirar dúvidas de 

conteúdos; 

VI. O aplicativo deve possuir campo de busca para facilitar a procura de 

conteúdos dos alunos; 

VII. O aplicativo deve possuir acesso dos professores, pedagogos, gestores e 

técnicos da secretaria que estão cadastrados nos outros componentes;  

VIII. O aplicativo deve possuir um canal de mensagens com avisos do componente 

gestor;  

IX. Ao término das questões o aplicativo deve possuir relatórios de acertos e 

erros; 
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X. O aplicativo deve possuir acesso ao desempenho do aluno na disciplina, nos 

conteúdos, identificando a quantidade de videoaulas assistidas, questões 

respondidas, porcentagem de acerto e erro;  

 

12.2   Componente Responsáveis:  

                          O componente deverá aproximar família e escola por meio da 

comunicação em espaço digital de uso intuitivo para que não sintam dificuldades em 

auxiliar o estudante na aprendizagem, sensibilizando-os para a importância do papel 

da família no processo educativo. A proposta deverá estar voltada para que o espaço 

funcione como um apoio real à aprendizagem, estabelecendo um ambiente de troca 

entre a família e escola, reconhecendo o ensino como um processo de co-

responsabilidade, uma vez que mesmo estando em casa, estarão contribuindo para 

o desenvolvimento do aluno, por meio de um controle real das atividades realizadas, 

com informações confiáveis e objetivas. Dessa forma, deverá: 

 

I. Estar disponível nas plataformas Android 4.0 (no mínimo) e IOS; 

II. Acompanhamento em tempo real da efetiva participação do(s) filho(s), com 

informações relativas ao acesso das videoaulas; 

III. Verificar o rendimento acadêmico ao final de cada atividade, 

acompanhamento da quantidade de erros e acertos do banco de questões, 

por meio de gráficos estatísticos; 

IV. Verificar o rendimento em cada disciplina; 

V. Deve poder visualizar a quantidade de acesso diário, semanal e mensal do(s) 

filho(s); 

VI. O aplicativo deve possuir um canal de mensagens com avisos, acerca das 

atividades desenvolvidas na rede de ensino municipal pelo Componente 

Gestor;  

 

12.3   Componente Gestor: 

                          Para acompanhamento pedagógico efetivo das atividades dos 

alunos, o componente deverá garantir facilidade no controle das atividades da turma, 

de modo a demonstrar ao estudante que há um professor do outro lado da tela 
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assistindo e cuidando deles, aumentando as chances de vê-los concluindo as tarefas 

do reforço escolar. O componente deverá facilitar a leitura das métricas de 

proficiências, entregando evidências necessárias para interpretação pedagógica 

com vistas às intervenções necessárias para minimizar as perdas relacionadas à 

aprendizagem. Assim, o módulo deverá: 

I. Estar disponível nas plataformas Android 4.0 (no mínimo) e IOS; 

II. Fornecer conectividade com o componente aluno, através de seu acesso para 

acompanhamento e validação de conteúdo; 

III. Acompanhar o desempenho estatístico dos alunos, turmas, séries e escola 

nas disciplinas; 

IV. Acompanhar o desempenho dos alunos, turmas, séries e escola nas aulas 

das disciplinas; 

V. Acompanhar o desempenho dos alunos, turmas, séries e escola nos 

descritores do SAEB; 

VI. Acompanhar o acesso dos alunos, turmas, séries e escola no componente 

aluno; 

VII. Acompanhar o acesso dos alunos, turmas, séries e escola nas videoaulas 

assistidas e questões realizadas;  

VIII. Relatórios de desempenho nas questões realizadas com acertos e erros 

por disciplina e aulas; 

IX. Disponibilizar um canal de comunicação com os componentes aluno e 

responsáveis; 

 

12.4   Componente Dashboard: 

                          O Dashboard deverá apresentar métricas relevantes associadas ao 

desempenho dos estudantes, entregando informações resumidas e objetivas que 

possibilitem analisar indicadores de desempenho, de modo a auxiliar professores e 

gestores para alcançar o resultado esperado, permitindo planejamento para 

intervenções pedagógicas necessárias. Para isso, deverá contemplar: 
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I. Acompanhamento das métricas de alunos engajados, percentual de 

engajamento de turmas, séries, escolas, bairros, zonas, municípios e estado 

por dia, semana, mês e ano.  

II. Acompanhamento das métricas de vídeos assistidos, exercícios 

realizados e percentual de acerto nas questões de turmas, séries, escolas, 

bairros, zonas, municípios e estado por dia, semana, mês e ano; 

III. Acompanhamento das métricas de desempenho nas aulas e disciplinas, de 

alunos, turmas, séries, escolas, bairros, zonas, municípios e estado por dia, 

semana, mês e ano; 

IV. Ranking por desempenho escolar de alunos, turmas, séries, escolas, bairros, 

zonas, municípios e estado;  

V. Filtro nos relatórios por: estado, municípios, zonas, bairros, escolas, séries, 

turmas, alunos, data e bimestre; 

VI. Relatório de conteúdos que fazem parte do componente aluno por séries; 

 

13.   Sobre o Suporte didático/pedagógico online na plataforma e outros recursos 

como fale conosco:  

A empresa contratada deverá oferecer suporte em horário comercial 

telefone, whatsapp, e-mail, site - de segunda a sexta-feira, tirando dúvidas dos 

usuários relacionados ao uso da plataforma e/ou dos conteúdos didáticos.  

 14.   Sobre a Hospedagem, configuração, manutenção e atualização:  

A empresa contratada deverá ser responsável pela hospedagem da 

plataforma. O licenciado está ciente que futuros aprimoramentos poderão ser 

implementados para melhor funcionamento do sistema, tanto aqueles requeridos 

pelo LICENCIADO, quanto decorrentes de atualizações gerais promovidas pela 

própria empresa contratada, desde que dentro dos parâmetros técnicos possíveis de 

adaptação do software.  

 

A Empresa Contratada deverá garantir o acesso e armazenamento 

dos dados informados pelo licenciado em seus servidores pelo prazo máximo de 2 

(anos), respeitado o prazo previsto no presente Contrato.  
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15.   Sobre a Formação:  
  

A contratada deve apresentar a proposta de formação continuada pedagógica 

voltada para o desenvolvimento de competências gerais, focado no uso de 

metodologias ativas para o ensino usando a plataforma de reforço escolar 

envolvendo corpo docente, assessores e gestores educacionais. 

 A contratada irá elaborar um plano de ação com proposta de execução com 

prováveis datas de realização dos encontros de formação presencial ou online, bem 

como reuniões de acompanhamento e socialização de práticas formativas para ser 

apresentado à SEE, com definições previamente estabelecidas entre as partes sobre 

dias, locais e horários. 

15.1       Para consolidar as ações pedagógicas focadas no desenvolvimento de 

professores e gestores no uso do recurso, a contratada deve disponibilizar: 

                 15.1.1.   Tutorial: material digital com instruções destinadas aos usuários 

do componente gestor, explicando as funcionalidades disponíveis no recurso, 

observando linguagem acessível e objetiva. O referido tutorial deverá apresentar-se 

em formato PDF e vídeo demonstrativo; 

                  15.1.2.     Implementação pedagógica: realizar a apresentação do 

projeto aos gestores escolares e equipe de gestão – SEE, visando a sensibilização 

da rede de ensino a fim de que se obtenha uma adesão assertiva para implantação 

da plataforma de reforço escolar; 

                   15.1.3    Acompanhamento contínuo: ações personalizadas para 

escolas, trabalhando indicadores relevantes para o diagnóstico de aprendizagem 

dos alunos; estratégias de engajamento; metodologias e orientações didáticas para 

o desenvolvimento contínuo do professor; 

                    15.1.4      Socialização de práticas formativas: reunir professores para 

compartilhar práticas inovadoras, com o propósito de socializar e valorizar a troca de 

experiências docentes, promovendo o diálogo que possibilite (re)construções de 

mediações de ensino, a fim de ressignificar o que costumamos executar, 

impulsionando o aprimoramento das ações sobre o uso da plataforma de reforço 

escolar. 

 

16.   DA PROPOSTA TÉCNICA 
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                          16.1   A Proposta Técnica deverá conter a descrição da plataforma de 

reforço escolar ofertado, devendo entregar senha de acesso a todos componentes, 

compatíveis com o objeto licitado e de acordo com as exigências contidas neste Termo 

de Referência, a fim de viabilizar o julgamento e a classificação das propostas, em 

conformidade com os critérios no Item 17 deste Termo de Referência. 

                          16.2   A proposta técnica deverá ser apresentada em papel timbrado 

da licitante, conter o nome, endereço e CNPJ da empresa, sem emendas e rasuras, 

datadas, rubricadas e assinadas nas respectivas páginas finais. 

                         16.3   A proponente deverá apresentar, ainda, amostras compatíveis 

com os componentes especificados neste Termo de Referência, a fim de que a 

Comissão Especial de Avaliação possa efetuar a anális, atendendo ao critério de 

pontuação, por meio da comparação com as especificações técnicas exigidas neste 

Termo de Referência. 

                       16.4 As amostras deverão compreender: o componente aluno, 

componente pais ou responsáveis, componente gestor e componente dashboard, bem 

como descritivo dos serviços de acordo com os elementos da tabela elencada no item 

17.1 deste Termo de Referência. 

                      16.5   As amostras deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitações e 

Contratos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, sendo que 

material será analisado pela Comissão  Especial de Avaliação, designada 

especificamente para este fim, a qual considerará na sua análise os seguintes 

elementos, pontuados de acordo com sua conformidade aos parâmetros e requisitos 

pedagógicos, indicados no item 17 deste Termo de Referência, juntamente com as 

propostas técnicas e emitirá Laudo Técnico com a classificação e pontuação das 

respectivas propostas. 

                       16.6   As propostas técnicas e as amostras que não atenderem os 

requisitos mínimos de admissibilidade especificados no item 17 deste Termo de 

Referência serão desclassificadas, não podendo a licitante passar para a fase seguinte. 



 
 

Rua Rio Grande do Sul – 1907 – Volta Seca – Rio Branco/AC – CEP: 69.911-018 

Tel: (68) 3213-2355 E-mail: diretoria.ensino.ac@gmail.com 
 

17.   AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

17.1   AMOSTRAS 

                          Para efeito de atribuição das pontuações às Propostas Técnicas, as 

Licitantes deverão entregar os documentos e as amostras conforme tabela abaixo: 

  

Item  Descrição Situação 

01 

 

Login de acesso ao serviço de 

plataforma de acesso online, 

especializado em plataforma de reforço 

escolar para ensino fundamental I (4º e 

5º) e II (6º ao 9º), componente aluno 

(mobile/web) 

 (     ) Entregue 

 (     ) Não Entregue 

02 

Login de acesso ao serviço de 

plataforma de acesso online, 

especializado em plataforma de reforço 

escolar para ensino fundamental I (4º e 

5º) e II (6º ao 9º), componente 

responsáveis  

 (     ) Entregue 

 (     ) Não Entregue 

03 

Login de acesso ao serviço de 

plataforma de acesso online, 

especializado em plataforma de reforço 

escolar para ensino fundamental I (4º e 

5º) e II (6º ao 9º), componente gestor 

(mobile) 

 (     ) Entregue 

 (     ) Não Entregue 

 

04 

 

Login de acesso ao serviço de 

plataforma de acesso online, 

especializado em plataforma de reforço 

escolar para ensino fundamental I (4º e 

 (     ) Entregue 

 (     ) Não Entregue 
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 5º) e II (6º ao 9º), componente 

dashboard (web) 

 

17.2   A avaliação das amostras técnicas dos licitantes será realizada de acordo 

com os seguintes critérios: 

Pontuação 5: Atende Integralmente (AI) ao elemento de avaliação 

Pontuação 0: Não Atende (NA) ao elemento de avaliação. A licitante apresenta 

o conteúdo em desconformidade com o referido Edital. 

                        17.3   A Secretaria de Educação nomeará uma comissão técnica que 

será composta por servidores da Diretoria de Ensino e do Departamento de 

Tecnologias Educacionais e da Informação para fazer a avaliação da Proposta Técnica 

e das amostras das licitantes, de acordo com as exigências do edital e seus anexos e 

os critérios de avaliação abaixo descritos, onde será atribuído pontuação de acordo 

com a avaliação de cada item. 

                       17.4   A comissão avaliadora, de posse da amostra, analisará se as 

mesmas estão de acordo com os requisitos técnicos do edital e seus anexos, 

observando se a amostra apresentada atende as especificações pretendidas e se estão 

de acordo com cada tema, onde será dado pontuação de acordo com as notas definidas 

no item 17.2.  

                        17.5    A definição da nota de cada elemento analisado será feita sempre 

por decisão da maioria simples dos membros da Comissão de Avaliação. 

                         17.6 A não apresentação das amostras listadas na tabela acima e no 

prazo estipulado no item 17, acarretará a desclassificação da Licitante. 

 

Comissão Técnica:_____________________________________ 

Empresa: ____________________________________________ 
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Plataforma de Reforço Escolar 

Componente Aluno (Mobile/Web) – 4º AO 9º ANO 

 PONTUAÇÃO 

   (5)            (0) 

Componente aluno em plataforma digital apresenta conteúdos 

digitais como videoaulas e questões atendendo aos 

componentes curriculares (Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia)? 

  

O componente aluno está disponível para as plataformas 

Android, IOS e versão Web? 

  

O acesso ao componente aluno é realizado por login e senhas 

individualizadas? 

  

O componente permite acesso dos alunos às séries 

anteriores, para revisar conteúdos que podem ser requisitos 

ao tema estudado na série vigente? 

  

O componente aluno possui acesso à um canal de 

mensagens com notificações e avisos do gestor escolar? 

    

O componente possui relatórios de desempenho ao final de 

cada conteúdo, com indicadores de erros e acertos? 

    

O aplicativo possui campo de busca para facilitar a procura 

de conteúdos dos alunos? 

  

O aplicativo possui acesso ao desempenho do aluno na 

disciplina e nos conteúdos, identificando a quantidade de 

videoaulas assistidas, questões respondidas? 
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Plataforma de Reforço Escolar 

Componente Responsáveis (Mobile) 

  PONTUAÇÃO 

        (5)                (0) 

O Componente Responsáveis é compatível com as 

plataformas Android e IOS? 

  

O Componente permite a identificação do rendimento do 

estudante na disciplina? 

  

Possui controle para acompanhamento dos acessos, 

visualizando o engajamento diário, semanal e mensal? 

  

O componente oferece suporte para realização de aulas ao 

vivo? 

    

As videoaulas apresentam animação em motion design, 

conteúdos contextualizados, fazendo uso de cenários e 

personagens digitais, animações em 3D e efeitos de 

sonorização? 

    

O componente aluno permite realizar download de 

videoaulas e questões? 

    

O módulo possui espaço preparatório SAEB, com videoaulas 

relacionadas por descritores? 

  

O espaço preparatório SAEB possui questões associadas aos 

descritores, justificadas, gerando relatórios para 

acompanhamento do desempenho dos alunos? 
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Possui canal de mensagens com notificações e avisos 

associados ao componente gestor? 

  

O componente possibilita a identificação do rendimento 

associado ao conteúdo? 

  

  

Plataforma de Reforço Escolar 

Componente Gestor (Mobile) 

 PONTUAÇÃO 

   (5)             (0) 

O Componente Gestor é compatível com as plataformas 

Android e IOS? 

  

Possui integração com os componentes alunos para 

acompanhamento pedagógico e validação do conteúdo? 

  

  

Possui controle estatístico do desempenho sobre alunos, 

turmas, séries e escolas nas disciplinas? 

  

É possível acompanhar o rendimento acadêmico considerando 

a escala de visão sobre: escola – série – turma – disciplina – 

aluno? 

    

Possui controle do desempenho dos estudantes, considerando 

erros e acertos sobre conteúdo? 

  

Possui acesso ao desempenho dos alunos, turmas, séries e 

escolas relacionados aos descritores do SAEB? 

  

Possui material de apoio aos professores para download?     
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Possui controle sobre quantidade de videoaulas assistidas e 

questões realizadas? 

  

Possui canal de comunicação com os componentes alunos e 

responsáveis? 

    

  

Plataforma de Reforço Escolar 

Componente Dashboard (Web) 

 PONTUAÇÃO 

   (5)           (0) 

O componente Dashboard está disponível em versão online, 

com informações métricas atualizadas diariamente? 

  

  

Possui filtro nos relatórios por: estado, municípios, zonas, 

bairros, escolas, séries, turmas, alunos, data e bimestre? 

  

Relaciona em forma de ranking o desempenho escolar 

considerando alunos, turmas, séries, escolas, bairros, zonas, 

municípios e estado? 

  

O Componente permite impressão dos relatórios?   

O componente permite visualizar o percentual de engajamento 

de acesso de alunos, turmas, series, bairros, zonas, 

municípios e estado? 

  

Permite acompanhamento das métricas de vídeos 

assistidos, exercícios realizados e percentual de acerto 

  



 
 

Rua Rio Grande do Sul – 1907 – Volta Seca – Rio Branco/AC – CEP: 69.911-018 

Tel: (68) 3213-2355 E-mail: diretoria.ensino.ac@gmail.com 
 

nas questões de turmas, séries, escolas, bairros, zonas, 

municípios e estado por dia, semana, mês e ano? 

 

18.   DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

A presente licitação é constituída pelo tipo “Técnica e Preço”, cujas propostas serão 

julgadas de conformidade com os itens 19, 20, 21 e subitens. 

19.   DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

          19.1   Procedendo a abertura do envelope Nº 2 – PROPOSTA TÉCNICA, será 

suspensa a sessão para que a Comissão Especial de Avaliação, previamente 

designada, proceda a análise e o julgamento das mesmas, num prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis. 

                      19.1.1   O julgamento das propostas técnicas será feito em consonância 

aos critérios estipulados no presente Termo de Referência, levando-se em 

consideração, não isoladamente, mas, em conjunto, todos os fatores que venham a 

contribuir para a escolha da proposta mais vantajosa decorrente da análise das 

propostas técnicas e das amostras. 

19.2   As amostras e as propostas técnicas serão analisadas em conformidade aos 

critérios especificados neste Termo de Referência, desclassificando-se aquelas que 

não atenderem aos requisitos de admissibilidade mínimos. 

19.3   O critério de julgamento será o legalmente previsto para licitações do tipo 

TÉCNICA E PREÇO (inciso III, do § 1º, do artigo 45, da Lei 8.666/93). 

19.4   Após a análise das amostras e das propostas técnicas a Comissão de Avaliação 

designada, emitirá laudo, atestando aquelas classificadas e a pontuação aferida. 

19.5   O resultado do exame das propostas técnicas será comunicado às proponentes 

através de publicação no Diário Oficial Estado do Acre. 
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19.6    A pontuação técnica levará em consideração os itens estabelecidos no item 17 

e subitens deste Termo de Referência. 

19.7   A Nota Técnica da Proposta (NTP) será obtida pela aplicação da seguinte 

expressão matemática: 

NTP: POL  

         MPA  

 

Onde:  

 

NTP = Nota Técnica da Proposta  

POL = Pontos Obtidos pela Licitante  

MPA = Maior Pontuação Alcançada 

 

 

19.8 Serão automaticamente desclassificadas as propostas técnicas que apresentarem 

pontuação inferior a 70% (setenta) por cento da Pontuação Máxima, que é de 165 

(cento e sessenta e cinco) pontos. 

20.   DO PROCESSAMENTO DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 

PREÇOS  

20.1.  Na data fixada para a sessão de abertura dos Envelopes nº 03 a Comissão 

devolverá, mediante recibo, à proponente desclassificada na fase anterior, o respectivo 

Envelope nº 03, fechado e inviolado. Caso a proponente desclassificada não se fizer 

representar neste ato, o Envelope nº 03 será devolvido, através dos meios 

convencionais, após a homologação da licitação.  

20.2.  Proceder-se-á, então, à abertura dos Envelopes nº 03 das proponentes 

classificadas, verificando-se o atendimento aos requisitos especificados no edital. As 

propostas serão rubricadas pela Comissão e pelos representantes das proponentes 

presentes que assim o desejarem. 
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20.3.  Serão desclassificadas as propostas de preços que contiverem descontos ou 

execução condicionada a prazos, vantagens de qualquer natureza aqui não previstas, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, que apresentarem 

irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e também não serão 

aceitas propostas com preços de valor zero, irrisórios ou manifestamente inexequíveis 

ou excessivos. 

20.4.   Nas propostas de preços, em havendo discrepância entre o valor numeral e o 

por extenso, do Preço Total, prevalecerá o valor por extenso, para fins de adoção.  

20.5.   A classificação das propostas de preços far-se-á mediante a obtenção da Nota 

da Proposta de Preços (NPP) que será calculada de acordo com a aplicação da 

seguinte fórmula: 

NPP = MPP  

            PPL  

Onde:  

NPP = Nota da Proposta de Preços  

MPP = Menor Preço Proposto  

PPL = Preço Proposto pela Licitante 

 

 

20.5.1.   Obs.: A nota NPP será calculada com duas casas decimais, desprezando se 

as demais. 

20.6.    O resultado do exame das propostas será comunicado às proponentes através 

de publicação no Diário Oficial do Estado, no endereço: http://www.diario.ac.gov.br/ 

21.    DO JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS TÉCNICAS  

21.1.    Será julgada a proposta mais vantajosa àquela que, cumprindo o exigido no 

Edital, apresentar a Maior Nota Final (NF), através da média ponderada entre a Nota 

Técnica da Proposta (NTP) e a Nota da Proposta de Preços (NPP), calculada pela 

seguinte fórmula: 
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          (7 x NTP) + (3 x NPP) 

NF = -------------------------------- 

                          10 

Onde: 

NF = Nota Final 

NTP = Nota Técnica da Proposta 

NPP = Nota da Proposta de Preços 

21.2.    Obs.: A nota NF será calculada com duas casas decimais, desprezando-se as 

demais. 

21.3.     Em caso de empate entre duas ou mais proponentes, após a obtenção da média 

ponderada das notas correspondentes à proposta técnica e de preço de cada uma das 

empresas, o desempate será efetuado de conformidade com o § 2º, do artigo 45, da Lei 

8.666/93, realizando a Comissão de Licitações sorteio entre essas, obedecido ao 

disposto no §2º, do artigo 3º, do mesmo diploma legal, em ato previamente designado, 

sendo facultada a presença de representantes. 

 

22.     DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS  

22.1.  Não será permitido a participação empresas reunidas em consórcio, qualquer 

que seja sua forma de constituição; 

23.      DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

23.1.   A empresa vencedora da presente licitação, no ato da assinatura do contrato, 

deverá recolher caução contratual no valor equivalente a 3 % (três por cento) do valor 

do contrato, nos termos do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações 

introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94. 

24.       DA VIGÊNCIA  
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24.1    A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme 

artigo 57 da Lei nº 8.666/93. 

25.        DA SUBCONTRATAÇÃO 

25.1     A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto desde 

Termo de Referência. 

26.        DO LOCAL DE EXECUÇÃO 

26.1.   Os serviços objeto deste Termo de Referência, deverão ser prestados nas 

dependências da Escolas listadas na Tabela, item 6 deste Termo de Referência, 

observando os municípios do Estado do Acre, a qual a Escola listada faz parte.  

27.         DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

27.1.    Os relatórios de serviços e as respectivas notas fiscais de serviço serão 

entregues diretamente ao Gestor do Contrato, em até 05 (cinco) dias após o 

encerramento do mês, que fará o encaminhamento necessário dentro da Administração 

Estadual.  

27.2.       O estado efetuará o pagamento no prazo legal, considerada a data de aceite 

dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada por 

servidor responsável. 

27.3.     O pagamento estará condicionado ao atesto da nota fiscal feito pelo (a) 

Coordenação/servidor responsável, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para 

análise e aprovação da documentação apresentada pela contratada; 

27.4.         Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura por erro ou rasura, a contagem do 

prazo iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE; 

27.5.         Os valores a serem pagos pela Contratante corresponderão exclusivamente 

aos serviços comprovadamente realizados pela contratada.  

28.            OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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28.1.          A CONTRATADA se obriga a seguir rigorosamente os requerimentos deste 

Termo de Referência e a prestar os serviços e realizar as atividades necessárias para 

a consecução do OBJETO do mesmo, bem como para a entrega dos produtos.  

28.2.          Para isto, a CONTRATADA terá as seguintes obrigações gerais:   

          28.2.1.       Disponibilizar os recursos humanos necessários e com perfil adequado 

para execução dos trabalhos propostos.  

          28.2.2.     Realizar os trabalhos propostos dentro do prazo solicitado e com nível 

de qualidade requerido.  

          28.2.3.     Dispor das tecnologias e ferramentas necessárias para a satisfatória 

execução dos trabalhos.  

          28.2.4       Fazer bom uso dos recursos que possam vir a ser disponibilizados 

pela SEE, notadamente aqueles que demandarem os bancos de dados, mantendo a 

sua integridade.  

28.3.          O descumprimento dos prazos previstos sujeitará a CONTRATADA, a critério 

do CONTRATANTE, às penalidades previstas no edital a qual se refere este Termo de 

Referência.  

28.4.         Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços contratados, como 

também por quaisquer danos ou prejuízos que vier a causar a CONTRATANTE ou a 

terceiros, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas.  

28.5.    Refazer, às suas expensas, todo e qualquer trabalho realizado em 

desconformidade com as determinações da CONTRATANTE ou, ainda, os que 

apresentarem defeitos, vícios ou incorreções.  

28.6.             Responder inteiramente por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, seguro de acidentes, impostos e quaisquer outros que forem 

devidos e referentes aos serviços oriundos da contratação.  

28.7.          Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação 

e qualificação técnica apresentadas no processo licitatório, compatíveis com as 

obrigações assumidas neste Contrato.  

28.8.           Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das 

dependências da CONTRATANTE.  

28.9.    Apresentar a relação nominal dos empregados que adentrarão a 

CONTRATANTE para a execução dos serviços.  



 
 

Rua Rio Grande do Sul – 1907 – Volta Seca – Rio Branco/AC – CEP: 69.911-018 

Tel: (68) 3213-2355 E-mail: diretoria.ensino.ac@gmail.com 
 

28.10.          Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos compatíveis com os 

necessários para executar os serviços que lhes forem atribuídos, em conformidade com 

as normas e determinações em vigor.  

28.11.          Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre.  

29.          OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

29.1.       A CONTRATANTE atuará para proporcionar as condições necessárias para 

o fiel cumprimento deste Termo de Referência e assumirá as seguintes obrigações:  

               29.1.1      Designar os Fiscal e Gestor do Contrato; 

               29.1.2     Acompanhar minuciosamente cada etapa da execução do projeto, 

participando de forma ativa nos levantamentos dos processos para a parametrização 

do sistema e das informações para a carga inicial de dados (alunos, professores, pais 

ou responsáveis, professores, gestores e técnicos da secretaria); 

               29.1.3.     Atestar os produtos gerados pela Contratada; 

               29.1.4.   Comunicar problemas que possam surgir durante o período da 

contratação; 

               29.1.5.    Realizar os pagamentos dentro do prazo legal e nas condições 

previstas neste Termo de Referência; 

               29.1.6.  Permitir acesso dos empregados da contratada às suas 

dependências, equipamentos, softwares e sistemas de informação necessários para a 

execução dos serviços; 

                29.1.7.   Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que 

venham a ser solicitados pelos empregados da contratada ou por seu preposto; 

                29.1.8.   Impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as 

condições aqui prescritas; 

                29.1.9.       Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na 

execução dos serviços; 

                29.1.10.   Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em 

desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida; 
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                 29.1.11.    Fiscalizar, quando julgar conveniente, nas dependências da 

prestadora, com prévia comunicação, a prestação de serviços; 

                 29.1.12       Convocar reunião inicial ou quando necessário, com todos os 

envolvidos na contratação; 

                 29.1.13.        Acompanhar e monitorar toda a execução dos serviços; 

30.        DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

30.1         A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto, a 

critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor atualizado do contrato. 

30.2.     Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo 

Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93. 

31.           DAS PENALIDADES: 

31.1     Se a CONTRATADA incidir nas condutas previstas no Decreto Estadual 

5.965/2010, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar-lhe, 

observando a gravidade das faltas cometidas, as seguintes sanções: 

I. advertência; 

II. multa; 

III. suspensão; e 

IV. declaração de inidoneidade. 

31.2.       A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo 

a natureza e a gravidade da falta cometida observado o princípio da proporcionalidade. 

 

32.           DOS PRAZOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

32.1         A vigência do contrato será de 12 meses a contar de sua assinatura. 

32.2.      O prazo estabelecido para execução da prestação de serviços será 12 

meses a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite da 

vigência contratual. 

32.3      Após assinado o contrato e da realização da reunião de alinhamento, a 

CONTRATADA deverá enviar o Cronograma em até 03 (TRÊS) dias úteis.  
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32.4          A CONTRATANTE validará o Cronograma em até 3 (TRÊS) dias úteis. 

32.5          As entregas deverão ser acompanhadas de Termo de Entrega, contendo 

a descrição sucinta dos produtos acompanhados pelo termo, data da entrega e 

responsáveis. 

32.6            O prazo para execução do serviço da plataforma digital, seguirá o seguinte 

cronograma: 

 

  CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO        

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

ANO 1 e 2  

     

AÇÕES    MESES      

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Reunião com equipe SEE para 

elaboração do plano de ação e início do 

Projeto nas Escolas selecionadas.   

x                        

Coletar dados para cadastro de 

usuários.  

x                        

Cadastrar usuários na plataforma.  x                        

Reunião com a equipe pedagógica e 

gestora das escolas para apresentação 

e treinamento da plataforma.   

  x                   

  

Entrega do relatório com logins e 

instruções para a escola participante.  
  x                   

  

Apresentação do projeto aos alunos e 

entrega das cartas com logins (aluno e 

pais ou responsáveis).  

    x                   
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Entrega de folder com informações 

sobre o uso do recurso aos pais e os 

benefícios educacionais do reforço 

escolar digital em casa com o uso da 

plataforma.  

  x                    

  

Acompanhamento periódico do 

engajamento e desenvolvimento dos 

usuários  

    x x   x   x   x  x  x  x x 

  

 x 

Simulados onlines para as turmas 

envolvidas no projeto.  
      x     x   x       

  

 

Aulão online de aplicação da prova 

Saeb para alunos do 4º ao 9º ano.  
    x  x  x   x x x      

  

 

Gincana de socialização com alunos 

das escolas que obteve melhor 

aproveitamento na plataforma.  

              x        

  

 

33.         TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

33.1        A CONTRATADA se compromete a garantir o tratamento confidencial das 

informações levantadas e/ou fornecidas pela Secretaria de Estado de Educação, 

Cultura e Esportes – SEE e assume as seguintes obrigações: 

33.2       Zelar pela confidencialidade de todas as informações a que, por força do 

trabalho, tiver acesso antes, durante e após o prazo de vigência do contrato, bem 

como dos trabalhos desenvolvidos e seus resultados;  

33.3     Não divulgar quaisquer informações relativas aos serviços prestados a 

terceiros, nem facilitar de qualquer maneira tal divulgação. 

33.4        Os compromissos acima não abrangem informações que: 

33.5    Eram do conhecimento da CONTRATADA anteriormente ou que são 

divulgadas publicamente; 

33.6         Sejam reveladas a terceiros pela parte que as forneceu à CONTRATADA; 

33.6         Tenham sido exigidas por ordem judicial ou administrativa. 
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34.           DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

34.1.          O fiscal/gestor do contrato ou documento equivalente será o responsável do 

setor solicitante da contratação, sendo indicado a critério da SEE. 

34.2          São atribuições mínimas do Fiscal/Gestor de Contrato: 

34.3.         Acompanhar a execução físico‐financeira do contrato; 

34.4.        Atestar o recebimento e a qualidade dos bens e serviços contratados se 

estes estiverem em conformidade com as especificações do respectivo objeto 

contratado; 

34.5.          Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais, 

observando os prazos de vigência e de execução; 

34.6.    Requerer formalmente ao setor competente, com antecedência, as 

prorrogações e aditivos necessários, devidamente justificados; 

34.7.            Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre 

paralisações ou suspensões que ocorram no contrato; 

34.8.           Comunicar formalmente ao respectivo Gestor de Contrato e/ou Gestor de 

Convênio eventuais irregularidades após ter notificado formalmente a contratada em 

casos de descumprimento de cláusulas contratuais e anotar, em formulário próprio, 

todas as ocorrências que julgar relevantes, relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

34.9.         Zelar pela fiel execução dos contratos, sobretudo no que concerne à 

qualidade dos materiais fornecidos e dos serviços prestados; 

34.10.           Efetuar relação entre os prazos de vigência dos contratos e os prazos de 

vigência de convênios, se estes forem interdependentes, se o contrato for financiado 

com recursos de convênio; 

34.11.     Estabelecer, juntamente com o respectivo gestor, o cronograma de 

fiscalização. 
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35.                DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

35.1.             Como parte integrante na documentação de habilitação da contratação, a 

empresa deverá apresentar:  

     35.1.1.       Atestado (s) de capacidade técnica, emitido (s) por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, que comprovem aptidão pertinente e 

compatível com o objeto desta licitação.  

     35.1.2        Este documento deve conter informações sobre a empresa 

contratada e como se deu o atendimento do que foi contratado, atendendo 

aos requisitos mínimos. 

     35.1.3           Declaração de disponibilidade dos recursos necessários para 

execução do objeto - Que dispõe de toda a estrutura e recursos necessários 

para execução do objeto deste certame. 
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ANEXO 

 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa __________________, CNPJ nº 

_________________________________, estabelecida na Avenida 

_______________, nº _____, Bairro: _________ Cidade: _________ Estado: 

_________, CEP: _________ executou para esta Secretaria _______________, 

inscrita sob o CNPJ nº ______________, com sede à 

__________________________, CEP: ___________, Rio Branco/AC, o(s) 

serviço(s), abaixo especificados:  

1) Número do Contrato: Contrato nº ___/___  

2) Vigência do Contrato: __/__/__ A __/__/__  

3) Objeto do contrato: Prestação de serviços de 

_______________________________________________________________

___________.  

4) Serviços executados: (Detalhar)  

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente e com 

qualidade, não existindo, em nossos registros fatos que desabonem sua conduta 

e responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas. 

 

       

Rio Branco (AC), ____ / ___/_____  

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa ou Órgão Público (Autoridade 

Superior do Órgão Demandante) 
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ANEXO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO. 

 

A Empresa (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à 

(endereço) declara, perante a Secretaria Adjunta de Compras e Licitações do 

Estado do Acre, que:  

 

1. Disporá até o ato da assinatura do contrato de toda a estrutura e recursos 

necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório – 

Tomada de preço _______________ Nº ......../.... – CPL ... em especial os 

seguintes:  

1.1. Dos equipamentos necessários para execução do objeto; e  

1.2. Mão de obra qualificada.  

 

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas 

contratualmente.  

 

Sendo isto o que havia a declarar,  

 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 

(assinatura) (carimbo) 

(nome do responsável) (cargo) 

 

 

 

 


