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1º TERMO DE RETIFICAÇÃO   DO EDITAL DA  CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº  
 

003/2021-PROCESSO Nº 058/2021 
 
 
 O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, 

comunica  a RETIFICAÇÃO do EDITAL – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021, 

conforme abaixo: 

 

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ONDE SÊ-LÊ:  

Livros didáticos para o aluno na Educação Infantil, Etapa II (5 anos), 

sendo: 

 

Para o aluno 

 

4 (quatro) livros bimestrais, sendo um para cada bimestre, que atendem às 

propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças 

de 4 anos. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; com espaço para o registro do nome e da 

data da produção, impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com 

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária da criança; e 

acabamento em espiral. 

 

2 (duas) fichas de acompanhamento semestral, sendo uma por semestre. 

 

Para o professor 

 

4 (quatro) livros bimestrais, sendo um para cada bimestre, que atendem às 

propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças 

de 3 anos. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; com espaço para o registro do nome e da 

data da produção, impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com 

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária da criança; e 

acabamento em espiral. 

 
   LEIA-SE:  

Livros didáticos para o aluno na Educação Infantil, Etapa II (5 anos), 

sendo: 

 

Para o aluno 

 

4 (quatro) livros bimestrais, sendo um para cada bimestre, que atendem às 
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propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças 

de 5 anos. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; com espaço para o registro do nome e da 

data da produção, impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com 

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária da criança; e 

acabamento em espiral. 

 

2 (duas) fichas de acompanhamento semestral, sendo uma por semestre. 

 

Para o professor 

 

4 (quatro) livros bimestrais, sendo um para cada bimestre, que atendem às 

propostas de trabalho apresentadas nas sequências didáticas para as crianças 

de 5 anos. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel 

resistente, com impressão colorida; com espaço para o registro do nome e da 

data da produção, impressas em papel de qualidade, em quatro cores, com 

destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária da criança; e 

acabamento em espiral. 

 

 

 
Mantêm-se  inalterados os demais itens do Edital. 
 
As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br 
 
Laranjal Paulista,  06 de janeiro de 2.022. 
 
 
 

Alcides de Moura Campos Junior 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 

mailto:licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br
http://www.laranjalpaulista.sp.gov.br/

