
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

 
Estado de São Paulo 
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Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contratação de empresa para aquisição de acervo bibliográfico de leitura, destinados 
aos alunos da EMEI Tereza Soldá (ensino infantil Pré I e Pré II) e EM Criança Feliz 
(ensino fundamental).  
  

Conforme disposições do inciso II e do parágrafo 3º, ambos do artigo 75 da Lei 14.133/2021, 
a Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, faz saber que está em andamento um processo 
de compra direta por dispensa de licitação, conforme segue: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no 
caso de outros serviços e compras; 

[...] 

3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação 
de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, 
devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. 

  

1) ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO: 

Contratação de empresa para aquisição de acervo bibliográfico de leitura, destinados aos 
alunos da EMEI Tereza Soldá (ensino infantil Pré I e Pré II) e EM Criança Feliz (ensino 
fundamental) deste município de Nova Canaã Paulista, conforme quadro sintético abaixo: 

Nível 
/Ano 

Descrição 
Qtde de 

Kits 
Valor Unitário 

do Kit  
Valor Total 

dos Kits 

Infantil 4 
Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro Quem sou eu? Um Super Amigo, Livro 
Chapeuzinho Vermelho e Livro A Galinha dos ovos de ouro. 

14     

Infantil 5 

Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro Meu Bichinho de Estimação, Livro PÊ o Pato 
Diferente, Livro Pinduca faz um amigo e Livro Não quero 
tomar banho. 

16     

1 ° ano 
Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro Coisas Importantes, Livro Cobras e Lagartos, 
Livro A Caixa de Jéssica e Livro Meu Bicho de Estimação. 

19     

2 ° ano 
Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro A lenda do dia e da Noite, Livro João das 
Letras, Livro Oscar o Grande Ator e Livro Pato Poliglota. 

15     

3 ° ano 

Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro O Veado e a Onça, Livro O Rato do Capo e o 
Rato da Cidade, Livro O Domador de monstros e Livro O 
Cavalo Transparente. 

24     



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 

 
Estado de São Paulo 

CNPJ (MF) 65.711.954/0001-58 
Rua Oito, nº 650, Centro – CEP 15.773-000 - Fones/Fax (17) 3681 8000  

 

4 ° ano 
Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro Nós Cinco, Livro Meu jardim Secreto, Livro A 
Costureira das Fadas e Livro Cavalo Transparente. 

22     

5 ° ano 

Sacola Personalizada em tecido, Livro da Família, Cartaz do 
Projeto, Livro Quem Ama Partilha, Livro Sabix O Respeito ao 
outro, Livro Pare no P de Poesia Caixa de Jéssica e Livro Uma 
Estrada Junto ao Rio 

24     

  
1.1) Valor Total estimado total para a entrega dos kits é de R$ 25.160,00 (vinte e cinco mil e 
cento e sessenta reais); 
 
1.1.2) Local: localizada na Rua Seis, nº 280, Centro, cidade de Nova Canaã Paulista-SP. 

   

1.2) Meta Física: O objetivo desse projeto de leitura com a aquisição de livros de literatura 
para os estudantes é o de criar no leitor o gosto, o prazer, a sensibilidade e despertar desafios. 
São desafios que criam necessidades: querer conhecer, apoderar-se de bens culturais ainda 
guardados pela escrita, descobrir outros mundos, perceber e buscar outras leituras que 
“conversem” com sua leitura – a intertextualidade –, conversem com o leitor. 
  

1.3) Prazo: O prazo de vigência deste contrato é de até 90 (noventa) dias, contado da data da 
sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial Do Município 
de Nova Canaã Paulista, sendo o presente contrato considerado serviço contínuo e que poderá 
ser reajustado, nos termos da legislação vigente, caso autorizado, formalmente, a prorrogação 
pela autoridade competente e atendida as exigências legais definidas na Lei 14.133/2021. 

  

1.4) Dos serviços: Os serviços deverão ser realizados conforme descritos no subitem 01 deste 
Termo de Referência.  

 
1.5) Fiscalização e responsável pelo contrato: Maria Elizabet Senedezzi de Assis – 
Secretaria Municipal de Educação. 

  
1.7) Justificativa: A preocupação com a capacidade de leitura do povo está diretamente 
relacionada com a certeza de que a qualidade de vida do cidadão na sociedade atual depende 
do domínio dessa competência. Nessa perspectiva, a leitura é considerada uma 
metacompetência necessária para a apropriação do conhecimento nas diversas áreas do saber. 
O propósito é integrar o ambiente de leitura escolar dentro de casa, resgatando entre pais e 
filhos o momento prazeroso da leitura, também contribui para melhorias no vocabulário, fala 
e no rendimento escolar, proporcionando ao aluno-leitor experiências marcantes e de 
desenvolvimento pessoal com o livro, tais como, desenvolvimento psicomotor, cognitivo e 
intelectual das crianças. 
  

2) MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA BUSCA EM OBTER PROPOSTAS 
ADICIONAIS DE EVENTUAIS INTERESSADOS: 
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Conforme o parágrafo 3º do artigo 75 da Lei 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), a Prefeitura 
poderá obter propostas adicionais de eventuais interessados, inclusive das empresas que já 
apresentaram orçamentos, com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista. 
A Prefeitura já obteve 03 (três) orçamentos de empresas requeridas para obtenção de 
propostas ao serviço a ser contratado, conforme estimado na clausula “1” deste Termo de 
Referência. 
  

3) SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA: 

As propostas encaminhadas ao Setor de Licitação especificamente no e-mail 
licitação@novacanaapaulista.sp.gov.br  

Ressalte-se que a dispensa de licitação, agora prevista no art. 75 da Lei n. 14.133/2021, 
notadamente quanto à hipótese do inciso II (valor reduzido) visa, em síntese, atender aos 
princípios da economicidade e da eficiência administrativa, evitando que os custos 
econômicos do processo de licitação ultrapassem os benefícios que serão alcançados com a 
futura contratação. 
Não por isso o procedimento será mais ou menos burocrático ou não observará requisitos 
legais.  
Pelo contrário, o valor da contratação que visa a Prefeitura Municipal impõe a observância 
das normas da nova Lei de Licitações, inclusive, àquelas dos certames licitatórios, na forma 
do art. 72 da Lei n. 14.133/2021, com destaque para a comprovação de que o contratado 
preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 
 
4) DA COMPOSIÇÃO DOS VALORES 
O menor valor orçado conforme orçamentos apresentados em anexo e demais propostas se 
houver, sendo considerado paga após a entrega total dos kits. 
  

5) RESULTADO DO PROCESSO: 

Novas propostas comerciais e/ou dúvidas podem ser encaminhadas para o seguinte e-mail: 
licitacao@novacanaapaulista.sp.gov.br e o resultado estará na pasta de licitação no site do 
município www.novacanaapaulista.sp.gov.br  
 

 

Nova Canaã Paulista, 05 de maio de 2022. 
 
 

______________________________ 
Thais Cristina Costa Moreira 

Prefeita Municipal 
 


