
Município de Mercedes
Estado do Paraná

JULGAMENTO DAS AMOSTRAS PREGÃO ELETRÔNICO N*’, 128/2022, No dia 24 de

janeiro de 2022 às 08:30 horas, a Secretaria de Educação e Cultura através da Seuetáda Juciane

Brum realizaram a análise das amostras encaminhadas peia ernpresa vencedora, em atendiinento
ao previsto no Termo de Referência do Edital,

Item 01 - Livro didático Joy Student’s Book para alunos do I' ano do Ensino Fundamental
- Língua Estrangeira Moderna – Inglês O material didático para os alunos de I' ano deverá
ser anual forrnando uma coleção. Esta coleção deverá estar organizada em volumes. Os
livros deverão ser apresentados em espiral, 04 cores com encartes. Cada volume deverá ser
constituído por quatro unidades, cada um referente a um bimestre. Traz encartes corn
atividades complementares sugeridos Üogos, adesivos, recorte, calagem e pintura) tornando
o ensino da língua inglesa divertido e produtivo, devendo também apresentar: atividades

diversificadas que explorarn: escuta, compreensão auditiva, leitura e produção oral; o
volume deverá contar com uma série de 04 postes específicos de cada unidade que auxiliam
a aprender o conteúdo de forrna comunicativa e contextualizada. Nos livros do aluno e do

professor deverão seracornpanhadas por ::flashcards" alegres e coloridos que complementa
de forma lúdica a aprendizagem do aluno. Deverá ser pautada nos parâmetros curriculares
nacionais; deverá conter lições elaboradas visando à interdiscip}inaridade. inclusão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Deverá
mesclar ilustrações com fotos, de modo a despertar o imaginário e o real para melhor
aprendizado de língua inglesa. Deverá conter glossário das palavras trabalhadas nas lições
dadas em aula, trazendo encartes que promovam atividades lúdicas reiaciorradas ao

conteúdo. O rnateria i do professor deverá ser composta de um manual anual juntamente
com CD de áudio dos conteúdos constante na coleção acima descrita. Neste manual deverá
conter orientações metodológicas para os trabalhos de texto com atividades propostas nos

livros doa alunos e músicas. Deverá ainda conter: os livros do professor deverão trazer
orientações ao iado das atividades propostas, página a página; os livros deverão trabalhar
questões relativas a valores, ética, pluralidade cultura 1, meio ambiente, trabalho e consumo.
Trabalhado ainda conteúdos à cultura dos países que falam a língua inglesa; deverão
apresentar respostas e traduções das lições escutadas em sala de aula; conter uma série de
flashcards, cartões destacáveis em papel de grarnatura espessa.

Empresa Vencedora do iteni – Pearson Education do Brasil LTDA
RESULTADO: ( X) Aprovada se

( ) Aprovada com Observações
( ) Refxo%da – O produto enviado não aterlde a descrição téçrIi€,8 do edital.

Item 02 Li Student’III Ikleo Jo Jun de rio [0 losin
F89daw)_ental - 1.a Mi M®M ML€1«<3 material didático para os alunos
d 9 p: apa,d§verá ser anual fornlandü uma coleção. Esta eoieção deverá estar ôl Êrlizadü errr
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vaitimes. Os livros deverão ser apresentados em espirai, 04 cores corn encartes. Cada

volume deverá ser constituído por quatro unidades, cada um referente a um bÊmestre. Traz
encarte s com atividades complementares sugeridos Qogos, adesivos, recorte, coiagem e
pintura) tornando o ensino da língua inglesa divertido e produtivo, devendo também
apresentar: atividades diversificadas que expiora m: escuta, compreensão auditiva, leitura e

produção orai; o volume deverá contar com uma série de 04 postes específicos de cada
unidade que auxiliam a aprender o conteúdo de forma comunicativa e eontextualizada. Nos

livros do a;uno e do professor deverão ser acornpanhados por ;’fiasheards" alegres e
coloridos que complementa de forrna iCIdica a âprendÊzagern do aluno. Deverá ser pautada
nos parârnetros curriculares nacionais; deverá conter tições elaboradas vÊsancIo à
interdisciplinaridaeie. Inclusão de tenlas transversais. Apresentação de revisões dos
conteúdos trabalhados em sala de aula. Deverá mesclar ilustrações com fotos, de rrtoda a
despertar o imaginário e a real para melhor aprendizado de língua inglesa. Deverá conter
glossário das palavras trabalhadas nas lições dadas em aula, trazendo encartes que
promovam atividades lúdicas reiã€icnada§ aos conteúdos. o materia i do professor deverá
ser cornposto de un\ manual anual juntamente com CD de áudio dos conteúdos constante
na coleção acima descrita. Neste manual deverá conter orientações rneto€!o}ógiea$ para os
trabalhos de texto corn atividades propostas nos livros doa aluno$ e músicas. Deverá ainda
conter: os $ivra s do professor deverão trazer orientações ao lado das atividades propostas,
página a página; os livros deverão trabalhar questões relativas a valores, ética, pluralidade
cuitura i, meio ambiente, traI:>aiho e consurno. Tra!>aibarão ainda conteúdos à cyjtura dos
países que falam a Êíngua inglesa; deverão apresentar respostas e traduções das lições
escutacla$ em sala de aula; conter uma série de flã§heard$, cartões c{e$tacáve is em par3e i de
gramatura espessa.

Empresa Vencedora do iterr! – Pearson Education do Brasil LTDA

RESULTADO: ( X ) Aprovada serll observações
( ) Aprovada coar Observações
{ )Re}uovado – o produto enviado não atende a descrição técnica do edital

ltear 03 - Livro didático Joy Student’s Book para alunos do 3'’ ano do Ensino Fuítda Inelrtal
- Língua Estrangeira Moderna - lpg ies: o !nateda} didático para os aiuIIOS de 3:’ ano €íeverâ

ser allua! fmman<io uma coleção- Esta çoleção deverá estar organizada ein voluírie$. os !ivro$
deverão ser apresentados em espira!. (}4 cores com encaries. Cada volurbe deverá ser
constituído por quaao unidades, cada nrn referente a ual bialestre. Traz eírcartes corn
atividades çoínp}ewrentares sugeridos aogo s, adesivos, recorte, coiâgerII e pintura) {<>n}aIIdO

o ensino da língua inglesa <bverbdo e }xodutivo, devendo também apresentar: atividades
diversificadas que exploram: escuta, compreensão auditiva7 leitura e produção oral; o vo 1u lne
deverá contar coin uma série de 04 pastes específicos de Gada urkicladc que auxiliam a aprender
o conteúdo de forma comunicativa e çontextualizada„ Nos }{vros do abrIlo e do professor
deverão ser acompanha<ios por ”aâshcard s” a}egns e eo lori<ios que e<)!npieíne iRa de forlna
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deverá conter !içõe$ eiaboradâs visando à irlt6ídi$çipíiílarida<ie. Inclusão de temas
transversais. Alveserúação de revisões dos conteúdos trabai!lados em sala de aula, Deverá
mesçíar au$trações com fotos, de modo a despertar o imaginário e o rea! para nieíhor
aprendizado de iingua inglesa. Deverá conter glas$ârio das palavras trabalhadas nas lições
dadas era aIda, trazendo encarte$ que proalo%m atividades !ódioas rdaciolmda$ aos
conteúdos. o material do professor deverá ser coniposto de win ruallua! anual juiáainente corn
CD de áudio dos conteúdos cons{ante na coleÇão acirna cie8cfita, Neste 111anual deverá conter
orientações metodológicas para os trabalhos de texto com ati\Idades propostas nos iivros doa
alunos e músicas. Deverá ainda conter: os iivro s do professor deverão trazer orientações ao
ia<ia das atividades pra inga% página a página; os livros deverão trabalhar questões relativas
a va}orcs, ética, pluralidade cai{urai, meio mnbierúe, trabalho e consumo. Tra33aitrarão ain<íã

corKeü<ios à cukura dos paises que falam a !irlgua ingíesa; <íeverão apresentar respostas e
traduções das lições escutadas em saia de alda; conter uma série de nas}rcards, cartões
de$tacávei$ eni DaDe! de gmina{tIra espessa,

Ernpresa Venceãorab itei!} – Pearson EãmM}üm
RESULTADO: {X ) Aprovada sem observações
( ) Aprovada com Obsewações
( ) Rg>rovacio – O produto enviado íião ateíxíe a descrição técnica do edital

Item 04 - Livro did@ico Joy S{rrde11t’s Bqo li para alunos do 4(’ ano do $11$irro

Fundainental - Língua Estrangeira Moderna – Inglês O arMedal didático para os alunos
de 4'’ ano deverá ser anual formando uma coiação. Esta coieção deverá estar organizada em
volumes. Os livros deverão ser apw sentados em espiral 04 cores cair! eílcartes. Cada voiume
deverá ser constituido por quatro ullklades, cada um referente a um birrlestre. Traz clicartes
com atividades çoínpieínent aes sugeridos Üogc$, adesivos, recorte, eoíagein e pinaIra)
tornando o ensino da língua inglesa ciiveaido e prociudvo, ãeveixio taínbém apresentar:
atividades <iiveí$ââç&im que ex}goraa!: escuta, çüínpr6eíisão a13dkiva, {ei{tiía e produção oral ;
o volume deverá corK& com urna série de 04 postes específicos de cada link}acie que âuxiliarír
a aprender o conteúdo de fomna coniuaicativa e contextualizacia. Nos livros do aluno e do

professor deverão ser acompanhados por ”aash6aNs” íúegres e coloridos que complelnerita
de fi)tIna lúdica a a}uendiz agem do aluno. 1)ev nã ser pautada nos pârâIy}eROS curriculares
nacionais; deverá conter lições elaboradas visando à inte«íiscip}irraridade, irrç{usão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabali3ados em saia de aula. l)everá
mesclar ilustrações com fotos, de modo a des}waw o imaginário e o rea! para rneíhor
aprendizado de língua in#esa. Deverá conter glossário das palavras trabaihadas nas lições
dadas ein aula, trazendo en6artes que promovam atividades Krdicas reiaciorradas aos
coateú<ios. O material do professor deverá ser composto de um nranua} antia 1 juntarneiite com
Cl) de áudio dos conteúdos constante na çoleção acifria descrita. Neste alanual deverá €x)riter

odeIRações metodológicas para os trabalhos de texto com atividades propostas rios b\f'ras doa
alunos e má$ieas. Deverá ainda oo lacr: os !!wo$ do professor deverão trazer €)rieir{ações ao
lado das atividades propostas, pá©na a página; os livros deverão trabãit}ar questões reiativas
a valores, ética, pluralidade eu ifura 1, nr©iü a€nbiêrKe, trabãi}1€3 e caí%amo. Trâbãihãrãa air}da

conteúdos à üukura dos paises que fã ian! a Ha@t& inglesa; deverão &pr©§erItar respostas ©
g®á ag jiçÕ9§xgçuMda8 er11 saia dg ali!@; corlter uma série de a&ghaârdg, cãí{õêg
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destacáveis em papel de gramatura espessa.

Empresa Vencedora do item – Pearson Education do Brasil LTDA
RESULTADO: (X ) Aprovada sem observações
( ) Aprovada com Observações

provada – O produto enviado não atende a descrição técnica do editai.

Item 05 - Livro didático Joy Student’s Book para alunos do 5c’ ano do Ensino
Fundamental - Língua Estrangeira Moderna – Inglês O material didático para os alunos de

5'’ ano deverá ser anual formando uma coleção. Esta Goleção deverá estar organizada em
voiumes. Os livros deverão ser apreserüados em espiral, (N cores com encaües. Cada volume
deverá ser constituído por quatro unidades, cada um referente a um bimestre. Traz encartes
com atividades complementares sugeridos Qogo$, adesivos, recorte, colagem e pintura}
tornando o ensino da língua inglesa divertido e produtivo, devendo também apresentar
atividades diversificadas que exploram: escuta, compreensão auditiva, leitura e produção oral;
o volume deverá contar com uma série de (Pt postes específicos de cada unidade que auxiliam
a aprender o conteúdo de forma comunicativa e contextualizada. Nos íiwos do aluno e do
professor deverão ser acompanhados por "nashcards" alegres e coloridos que complementa de

forma lúdica a aprendizagem do aluno. Deverá ser pautada nos parâmetros curriculares
nacionais; deverá conter lições elaboradas visando à interdisciplinaridade. Inclusão de temas
transversais. Apresentação de revisões dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Deverá
mesclar ilustrações com fotos, de modo a despertar o imaginário e o red para melhor
aprendizado de língua inglesa. Deverá conter glossário das palavras trabalhadas nas lições
dadas em aula, üazencio encartes que promovam atividades !údicas relacionadas aos
conteúdos. o material do professor deverá ser oomposto de um manual anual juntamente com
CD de áudio do conteúdos constante na coieção acima descrita. Neste manual deverá conter
orientações metodológicas para os trabalhos de texto com atividades propostas nos livros doa
alunos e músicas. Deverá ainda conter: os livros do professor deverão trazer orientações ao
lado das atividades propostas, página a página; os livros deverão trabalhar questões relativas
a valores, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo. Trabalharão ainda
conteúdos à cultura dos países que falam a língua inglesa; deverão apresentar respostas e
traduções das lições esçutadas em sala de aula; conter uma série de nashcards, cartões
destacáveis em papel de gramatura espessa.

Empresa Vencedora do item – Pearson Education do Brasil LTDA
RESULTADO: ( X ) Aprovada sem observações
( ) Aprovada com Observações
( )Reprovada –O produto enviado não atende a descrição técnica do edital.
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Mercedes :24 de Janeiro de 2023 .

Comissão de Análise das Amostras
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