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OBJETO:

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEINTED

FOllHA Q?

O presente termo tem por objeto a contratação de empresa especializada em programa de formação
iniciai e continuadajunto aos professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I e II (anos
iniciais e anos finais), Diretores e Coordenadores Escolares, Equipe Técnico-Pedagógica da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, incluídos a logística, despesas de transporte
e hospedagem, insumos e equipamentos necessários à execução da ação.

PÚBLICO ALVO:

Todos os professores da educação Infantil, Eiisino Fundamental I e II (anos iniciais e finais),
^ Diretores e Coordenadores Escolares, Equipe Técnico-Pedagógica da Secretaria Municipal de

Educação, Cultura e Esportes.

DA DESCRIÇÃO DA REALIDADE V j
A Rede Mimicipal de Ensino de São João dos Patos é cpmposta:de'T75.(;trezèntos e setenta e cinco)
professores efetivos, atuando nas-modalidades Educação Irifmtií (0-5)_zéfo a cincíD anos - creche e
pré-escola) e Ensino Fimdamental I e II (anos iniciais e ariosifinais)T São 203 "(duzentos e três)
profissionais de apoio distribiudos nas 18 (dezoito) .'escolas da fede ihunicipal.
A comunidade discente é constituída de aproximadámentè 5.114 (cinco-mil cento e quatorze). A
sede da Secretaria Municipal- de Educação está localizada ha Praça Antônio Toledo, na cidade de
São João dos Patos MA. Seu quadro está orgariizadò.nõs següintès setores: gestão administrativa;
gestão da alimentação escolar; gestão da documentação escolar;-gestão orçamentária e financeira;
gestão pedagógica; gestão do'transporte escolar e gestão de pessp^; todos imbuídos no mesmo
objetivo, contribuir para a nielhpria da qualidade dá educação e,- .consequentemente, elevar os
índices educacionais, os quais serão'alcançados através do apféndi^do dos alunos '.
O acesso e a permanência do estudante na escola dependérá dá"quantidade e qualidade dos serviços
ofertados. Porém, é necessário garantir condições para que o.estudante aprenda. Segundo o Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA (artigo 53), "a'criança e o adolescente têní direito à educação,
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho"...
Para garantir qualidade de serviços é necessário investir na qualifícaçãp" dos profissionais, assim
como no monitoramento dos serviços. Tratando-se dos profissionais 'do magistério, são
imprescindíveis políticas de formação inicial e continuada. Essas dotarão os professores dos
conhecimentos necessários para atender crianças, adolescentes, jovens e adultos.
O Plano Nacional de Educação - PNE e o Plano Municipal de Educação, em sua meta 16 diz:
"Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinqüenta por cento) dos professores da educação
básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino". Ou seja, é extremamente importante a oferta
de formação, tendo em vista a necessidade constante de inovação, de reflexão e trocas de
experiências.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - í EMEP'
-DOS OBJETIVOS
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FOLHA

unicef#

GERAL

Intensificar o desenvolvimento das habilidades e competências tendo como fundamento a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Referencial Curricular de Maranhão , com o objetivo de
proporcionar o aperfeiçoamento do saber aos Professores, Diretores, Coordenadores pedagógicos e
Equipe Técnico-Pedagógica da Secretaria de Educação, inovação de sua prática assegurando uma
ação efetiva na promoção de aprendizagens significativas.

ESPECÍFICOS
Contribuir para o desenvolvimêntõ"^õ^fí"^iõhâlTle tõd^ps sêrvrdÕfèT"do da rede pública
municipal de São João dos Patos; - .. . - " j

) Valorizar osaber^• àexperiência dos Professores, ,Diretores, Coordenadores pedagógicos eEquipe
Técnico-Pedagógica da Secretaria deiEducação, integrado, teoria eprática; ^ ' j
Conscientizar os|pro|issionais da necessidade dqs^^essupostos teóricos para a.siia prática;
Atualizar osprofissionais êmrelação às deirimidàs^âê^hoie; • ,
Proporcionar momentos de trocas deiexperiênciãs átfavés das. òficinás;-, . >

i • " • j / ' "Tir* •" ' i
Produzir metodologias altemativaSi^que^contribuam nos proces^sos^dé ensinpede aprendizagem;
Viabilizar odebate sobre.d-fipeMa^planeiamentole.^dá.avaliàcãd nós.fesu^^ d^ aprendizagens;
Estimular os pròfÍssionais^dG^magistérid7a*'sèÍ;'apropriaremí'/e-^pròduzirém 'm^ para
trabalharem asukentabilidadeníescolá-ema cõmüniâádé; -'pix'í}i ;

L- f i ' V-'"' -J
Incentivar os trabalhos de interdisciplinaridade.e'contèxtüálizáçãó 'ftefité ap Referencial Curricular
de Maranhão - MCAL; . -i ;
Conscientizar os profissionais! rdbnMãlistériõ~"dón3àpélí'-da ^ frente ./às políticas do Meio
Ambiente; f- ' ,• fíi^
Proporcionar um aproftmdamentó^/spbre a EducaçãpVdÓ" C^pafe; a Base í^acional Comum
Curricular-BNCC. -• •>' V//í0'' • t

i- • . • . ^'I
-DA METODOLOGIA E0R(SSNÍÍÁGÃ&-GMIÀL DA.fQrmÁÇÃO i
A carga horária[total dessa proposta^delfo^açãò,iniciaUe/continuada será de 256h (duzentos e
cinqüenta e seis horas), presencialmente^ organizadas ei^02(dois) blocos," sendo o primeiro de
128h (cento e vinte e oito horasde formaçãõ.inicial, distribuídos em 04(quatro) dias consecutivos e
as demais 128h (cento' e vinte .e pito horás), dè forihâçãó continuada,/que serão desenvolvidas
durante o ano letivo de acordo com p calendário da Seçretariade Educação, Cultura e Esporte.
Cada um dos tjlocps de 128h (cento e vinte e oito hòras) atenderá av^pos específicos de
professores por área e modalidade de ensino. Dessa forma, os blocos atenderão aos Diretores e
Coordenadores pedagógicos, Professores de Educação Infantil - Creches e Pré- Escolas; Ensino
Fundamental I e Ensino Fundamental 11.

As atividades presenciais dessa formação terão, no máximo, 08h(oito horas) diárias.
Os dias e horários serão estabelecidos em comum acordo entre contratante e contratada.
Fica a cargo da contratante a organização dos grupos e a comunicação aos profissionais e o controle
da freqüência.
Fica a cargo dacontratada a organização do local e a expedição dos certificados.
Os materiais a serem utilizados e ou apresentados à Secretaria de Municipal de Educação Cultura e
Esporte serão de responsabilidade dacontratada.
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

O Professor formador será definido pela contratada, de acordo com a capacitação para o
desenvolvimento do trabalho contratado.

As temáticas planejadas deverão ser seguidas rigorosamente, porém, se houver necessidade de
alteração de carga horária, de produto ou de professor formador, os contatos devem ser mantidos
diretamente com a coordenação técnica da empresa contratada.
As despesas de deslocamento, alimentação, hospedagem ou outras que o professor formador terá
são de responsabilidade da contratada.
Responsabilidades Pedagógicas da Contratada:
Contratação dos instrutores;
Despesa com transporte, deslocamento, estadia e acomodação dos instrutores, supervisores,
coordenadores, diretc^es-eTécnicÒs;" ^ - ^
Elaborar material didático-pedagógica-científico.dp curso;
Planejare cumprirp conteúdo programático; - . ;
Adequar a metodologia ao respectivo'cürso; • . •
Fornecer todo o material didático necessário ac^bom funcionamento das-aulas, tais como: apostilas,
cópias, transparências, etc;
Prestação de contas e elaboração do dossiç.v-/' _ !

r -

PROPOSTA PRELIMIN^âETÈMÃTICAS PARA ODlsEMõL%mNTOÍDA
I ^i, \\rii \\// j

I': FORMAgAO mieiALlElGOÍ^^mJADA i
GRUPO I- EÍIRETORES ESCpMRES EçdoRpÈNÁppM PEDAGÓGICOS, EQUIPE

TÉCNICO-PEDAGÓÓÍCA DA~SECRÈÍrAJUA--IcájNIGÍPAL DE EDUCAÇÃO
r-r

í j
FOLHA h^,n'^»i

unicef<6^

c^y

DATA TURNO---
i l'6,v.

pi CARGA •
^Ò.HÓRÃRIA JEMa ;

A definir

1
Matutino -e

vespertino

vi-:
08-hóras

Pàlestó.mòti^acioiiálV
BNGC e REGAL-ria sala de aula; [
Ayáliaçãomá^-Edüçação Inclusiva ••

A definir
Matutino e

Vespertino -

5

" "'s «
\

08 horas

Reorgani^çâòHò Projeto PolíticÍD Pedagógico com
fimíam^íf^riá Base -Nácional Comum Curricular e
•/ - ' j
no Referencial Curricular, de Maranhão;

Campos de- expenência na - perspectiva dos
organizadores curriculares'

A definir

1 -
r ''

Matutino e

Vespertino
08 horas

1. Papel da escola frente, às políticas
do meio ambiente; Sustentabilidade na escola e na
comunidade; Agroecologia: possibilidades e
desafios;
Educação do Campo e a BNCC;
Interdisplinaridade x Contextualização frente ao
RECAL

A definir
Matutino e

Vespertino
08 horas

1. Oficinas - Planejamento efetivo com
base no RECAL

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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FOLHA

unicet^«?

ju
MED

GRUPO II - PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA

DIA TURNO
CARGA

HORÁRIA
TEMA

A definir
Matutino e

Vespertino
08 horas

Palestramotivacional;

BNCC e RECAL na sala de aula;

Avaliação na Educação Inclusiva

A definir
Matutino e

Vespertino
08 horas

I. Campos de experiência na perspectiva dos
organizadores curriculares

A definir

X"'
y

Matutino - e

Vespertino

i
!
1 •

Ó8hoTas

r '•

Papel da escola frente às políticas domeio
"" amBiehteTSüstentãhilidàde na escola e na

comumdade; Agroecologia: possibilidades e
desafios; ;
Educação do Campo e a BNCC; / ^ '
ínterdisciplinaridade X Contextualização frente ao
RÊCÁLJ,^^

A definir
Matutino ' ...e

Vespertino//,';^
08,horak"A'"' ' 170'ficinasiJ"ílànejamento efetivo cóm base no

REeAL;~^xX< 1
VA' 1

GRUPO III - PROFESSpRES^DE ENSIN.0;FHNDAMÉN,tÁl7f- ANOsIlNICIAIS
I \0í ••" --'im , 1

DIA
)

TjURNO
i

ií'C^GA -
íHÕRARÍÁ V.,--•'li'Vil" TEMA

A definir
Matiitino e

Vespertino t08-íioràs\N /A
1.- Palestramotivacional; i
BNCC e^^íCAUna sda de aula; \
Avaliação na.Educáçãtí. Inclusiva j

A definir
Matutino

Vespertino "
'^-'1 o í",

1. ymdádè^^^àticás. j
Orgáríizadorescurriculares e por
d^ciplma--^ \

A definir

1
Matutino

Vespertino

i

08 horas

P,apeT^á:escóla frente às políticasdo meio
ãnihienteí Sustentabilidade na escola e na

- 1

comunidade; Agroecologia: possibilidades e
desafios; '
2. Educação do Campo e a BNCC;
3..ínterdisciplinaridade ---"X Contextualização
frente ao RECAL

A definir
Matutino

Q

Vespertino
08 horas

1. Oficinas - Planejamento com ^
eietivo

base no RECAL;

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
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Ul HCtíl

FOLHA n"

ED

GRUPO IV - PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS-

DIA TURNO
CARGA

HORÁRIA
TEMA

A definir
Matutino e

Vespertino
08 horas

Palestra Motivacional;

BNCC e RECAL na sala de aula;

Avaliação na Educação Inclusiva

A definir
Matutino e

Vespertino
08 horas

I. Unidades temáticas e Organizadores
curriculares por disciplina

A definir
Matutino " e '

Vespertino
i

^ T-

1 '

08 horas

Papel da escola firehté às políticas ddjmeio ambiente;
Sustentabilidade na escola e na comunidade;

i

Agroecològia: possibilidades e desafios;
Educação do Campo e a BNCC; . ;
interdisciplinaridade X Contextualização frente ao

í

A definir
Matutino e

Vespertino//r^;:5t
08 horas-f

irOficinàsi^J^ejamento efetivo !
comlbase no^P^CAL;<-;-^^^^ • !

-ifl
{

IV \\^/.''i, i

\\; í'-~'ÍBL(3C©,n ' \
{ \ i i , MI ; <• 1 ,

DIRETORES;ESCOLARES jE,COORDENAD,ORES PEEiAGGjGICOS, EQUIÇE TECNICO-
PEDAGÓGICA DA SECI^ÍrARIA MÜNICÍ^lMÉDUCÍ^ÇÃO,.PROFESSORES DE

EDUCAÇÃO WFANTIL|ÇIffiCHE EPRÉ-:Éc6LÃj;,FRbFESS0RES DÉ ENSINO
"FUNDAMÉNtXe-(ANOS INICIAIS'EÍAfíbs FINAÍSj '

i .. v-aLXVwW,;, . . 1
GRUPO I-DIRETORES ESG©L^^?E COORDENADpRES:PEDAGÓGIÇOS, EQUIPE

TÉCNICO-PEDAGÓGICX-bÀ^SÊGRETÃRk-MÚNÍeiPAL DE EDUCAÇÃO
i - • - • I

DIAS :TURN©''-^s
•\v,

?CÃRG '̂H0RÁRIA,j
f

TEMA PROVISÓRIO
i

A definir (durai
ano letivo)

te 0 Matutino e

Vespertino
04 diás de 08 horas =

32 horas.

Planejamento e
Avaliação

GRUPO II - PROFESSORES DEEDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E.PRE-ESCOLA

DIAS TURNO CARGA HORÁRIA TEMA PROVISÓRIO

A definir (durante o ano
letivo)

Matutino e

Vespertino
04 dias de 08 horas =

32 horas

Planejamento e
Avaliação

GRUPO III - PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL I - ANOS INICIAIS

DIAS TURNO CARGA HORÁRIA TEMA PROVISÓRIO

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av.Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoãodos Patos,
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A definir (durante o ano
letivo)

Matutino

Vespertino
04 dias de 08 horas =

32 horas

folha,

auejaihélllu e

Avaliação

GRUPO IV - PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS

DIAS TURNO CARGA HORÁRIA TEMA PROVISÓRIO

A definir (diuante o ano
letivo)

Matutino e

Vespertino
04 dias de 08 horas =

32 horas

Planejamento e
Avaliação

-DA FISCALIZAÇÃO EGERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO j
O gerenciamento^e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberão a Secretaria
Municipal de Educação^ senhora Marianna Lvra da Rocho Santos. CPF n® 986.676.024-34 qual
determinará o que for necessário para regulari^ção dò faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da
Lei Federal n° 8.666/93 e, na suafalta,oudmpèdimenfa^ seusubstituto legal. ;
As decisões que^ ultrapassjn^ a cor^^êhciaTlio-fiscm ser ^licitadas formalmente pelo

Aempresa vencedora deverá áceitàf, antecipadariiénte, todos bs^métodos de inspeção, verificação e
controle aseremj adotados peldíiscalizáçãoí obng^do^sè afome'cèr-lhe todos os ciados, elementos,
explicações, esclarecimentos, soluções e comunic^ões^dCquejéstalnecessitar eque forem julgados
necessários ao desenvolvimènto^dèsuas*atividádes. ij// . . j
A existência e a atuação da fiscãlizaçãõ""êmrhada restringem a;responsabilidade; única, integral e
exclusiva da empresa contratada ^no/-que concerne aÒLobjeto/da respectiva' contratação, às
implicações próximas e remot^ perante a Prefeitura Municipal'/de.-:Sãp João dosjPatos ou perante
terceiros, do mesmo modo qWva^ocorrência de irregularidádeVàecôrféntes da execução contratual
não implicação em co-responsabilidádeMesterMunicípio p^ejseus pressupostos, devendo, ainda, o
Fornecedor, sem prejuízo das(!pehàlidades'"/pTévisfasSi:procedèr ao ressarcimento imediato a
Prefeitura dos prejuízos apuradose impüfadós.àfàlhastem ^as atividades. 1

\ - /y

- DO PRAZO D^E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: aprestação dos serviços de formação inicial e
continuada deverá ser executada imediatamente, contada da data de recebimento da Ordem de
Serviço - OS, de acordo com as especificações contidas na OS, encaminhadas pela Secretaria
Municipal de Educação. . , . -

- LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços deverão ser prestados em todo
território do município de São João dos Patos - MA, durante os dias e horários do ano letivo,
acordados entre a contratante e a contratada.

- DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: os serviços deverão ser prestados,
inicialmente, em 03(três) dias consecutivos, distribuídos numa carga horária de 32(trinta e duas
horas) e as demais 32h(trinta e duas horas) durante o ano letivo, em datas e horários definidos pela
Secretaria Municipal de Educação.

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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- DA FORMA DE PAGAMENTO:

A CONTRATANTEpagará à CONTRATADA de acordo com o seguinte cronograma de execução:
50% do valor após a realização da formação inicial;
As demais parcelas de acordo com a execução dos serviços, respeitando o calendário da Secretaria
de Educação, Cultura e Esporte.

O pagamento da fatura se realizará até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
O pagamento será efetuado de acordo com a prestação dos serviços solicitados pelas Secretarias,
após a prestação dos serviços, mediante a apresentação da Nota Fiscal discriminativa, devidamente
atestada por Servidor desta Secretaria.
Havendo erro na NotaTisc"ãl~óu'outra circlínst^ia" qüè^iíripeça a liqü.i_dãçãô dâ"despesa, a mesma
ficará bloqueada e-'b pagamento sustado até que a licitante providencie as medidas saneadoras

A necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para aPrefeitura Municipal.:
O pagamento será CreditadO' em conta corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária,
devendo para isto, ficar explicitado na proposta o'npmé do Banco Agência!

, localidade e número 7-h-p"'Hà '̂̂ Cbnta::Corrente em que deverá ser efetivado o
crédito. ! f I
Nenhum pagamento será'efetuado ..ub- contratado, enquanto^, pehdçite; de liquidação qualquer
obrigação financeira'quevlhe;fo'ivimpósta,\em virtude de penaliáadê oú inádimplêrícia, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento"de preços oii^correçao monetana. - í
Após aprestações dos serviços], deverão-ser entregueV,a respectivá^Nota fiscal descritiva, contendo
o número da Órdem de Seiviçp, ,dados da_cpnt^^banc^iÍX!bpm como. jcertidões abaixo
relacionadas: |
Prova de inscrição no Gadastrp>^4c®úl"dé^P^s^ãs"Jimdi'cãs"(CN^J);
Prova de quitação junto as FazènH^^Féderal (Secretaria àá'Recêita Federal eProcuradoria Geral da
Fazenda Nacional), da sede' ^•émpresá,''conjunta com a^Prévidêiiciá^Sbcial;
Prova de quitaçao lunto a Fazenda Estadual-da sede-da empresa;-'^

Prova de quitaçãojunto a Fazenda-Múiúcjp"al-da.sededa empresa;- / •;
Prova de Regularidade relativa aóíFúhábld^ ^r^ti^pj^jTem^^ Serviço - FGTS (Certidão de
Regularidade do - ,,í
Certidão Negativade DébitosTrabalhistás; '

. I . „ ^ • 1
DA VIGÊNCIA |D0 CONTRATO - /
O contrato terá vigênciaa partir de sua homologação até 31 de dezembro de 2022.
A vigência do cbntratp será a partir dadata de sua assinaturanté a data de adimplemento do objeto,
não podendo ullfapassar á 31' de dezembro rie" 2022, podendo sofrer acréscimos ou supressões
quanto aos quantitativos estipulados na Cláusula Primeira, bastando para isso uma comunicação
expressa a CONTRATADA, em conformidade com as normas pertinentes.

OBRIGATORIEDADE DO CONTRATANTE

Monitorar in locu considerando o exposto no Termo de Referência;
Fomecer apoio técnico, operacional e institucional e disponibilizar todo acervo documental e todas
as informações necessárias à consecução dos objetivos de que trata este Termo de Referência;
Acompanhar eFiscalizar aexecução do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho;

FOLHA n"

MED
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Fiscalizar os serviços prestados pela contratada, de acordo com a especificação que consta no
Termo de Referência, bem como atestar as Notas Fiscais;
Recusar, com devida justificativa, qualquer serviço realizado fora das especificações contidas nas
rotas;

Efetuar pagamento correspondente à fatura emitida devidamente atestada.

DA OBRIGATORIEDADE DO CONTRATADO

Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência com os
mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;
Considerar as decisões-ou~sugêstÕés dá7PféTéitufã''Müriicipal de,Sãõ'Jõãõ dòs Pàtos sempre que as
mesmas contribuírem'de inteira significativa na qualificação" dos'trabalhos'e agilidade dos

^ mesmos; /• - , - ' " " / j
Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada; " ' j
Arcar com as despesas de execução dos, trabalhos externos próprios, comò locação de veículos,
combustível, equipamentos eletrônicos eacéis'ónbsyèleritre outras;: - •
Disponibilizar dados, fotos, relatóripsrou/quálquecoqtr^tipo de imoimação -a terceiros somente
com autorização jda PrefeitS?Municipál'de São-íoão dòs.Patos;^s '̂:::=^V\' - i
Reparar/substituir/alterarv os^prpdutos em. nao-conformidade>pu/nap..aprovados, sem ônus para a
contratante; ! ~ ^ ' í
Assumir todas as despesas felátivas a/pessoallej^quáisqüer outras'priundas, derivadas ou conexas
com ocontrato, tais como; salários, encargos >ociaik^%aballüstás^ eventuais p^sivos, impostos,
alimentação do seu pessoal, deslpcamentbs~de''funcionàrios, equipainentps ide proteção individual e
coletivo, tributos, seguros, táxpXC "semços",~licên^^^^,e^ públicas, registros,
autenticações do contrato, ,etC;,He ficando, ainda, pará;,tódos7ós efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistência de\qualquer-vínculo empregaticio entre/seusxempregados e/ou prepostos e

acontratante; 1, i
Exercer rigorosojconhole dè qualidáde^óbfè"^ irfo^açõ.es4pr"es^entedas eatuar-sempre dentro dos
prazos estabelecidos. ' !
Substituir os serviço sem caso dê nãojcumpnmento^:de>açp^^ a proposta japresentada e/ou
inobservância às especificações;exigidasT v/'/' ' ^ ' •'
Assinar o contrao no prazo de até 05 (ciiicò)-dias.úteis da notificação por párteda Administração,
sob pena de decairo direito à contratação e submeter-sè às cominações da Lei. . '
Realizar a execução "dos serviços de^ acordo-com. as especificações constates no Termo de
Referência, acompanhado da Nota Fiscal entregues, no local e prazo -estipulados na ordem de
serviço;
Prestar os serviços de acordo com o estabelecido no Calendário Escolar pela referida Secretaria
Municipal de Educação, tudo conforme termo de referência;
Prestar os serviços de formação continuada para todos os professores da rede MUNICIPAL de São
João dos Patos - MA.

SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE

Tenham inobservado o presente Termo de Referência, estejam incompletas, apresentem emendas,
rasuras ouentrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;^

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, SãoJoão dos Patos/MA

sJIW



«>•
' • }

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEJVIED

Não se refiram à integralidade do objeto;
Apresentem preço simbólico, irrisório ou de valor zero;

DOS DOCUMENTOS DEHABILITAÇÃO

A documentação a seguir devera ser apresenta pela empresa antes da assinatura do contrato.

HABILITAÇÃO JURÍDICA (conforme o caso):
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: documento comprobatórioda inscrição do
empresário no Registro Público de Empresas Mercantis competente (Junta Comercial);
MICROEMPREENDED0R-INDIVÍDUAL (MEI)-----eCMEI'--"Certificado da Condição de
Microempreendedor''índividual, cuja aceitação ficará condicionada à verificação! da autenticidade
no sítio u^^v.portaldoempreendedor.gov.br: - . . ^ y '
EMPRESA INDIVIDUAL DE •RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) - ato constitutivo
em vigor, devid^ente registrado no órgão còmj^tentè- (Jtinta Comercial ou Registro Civil das
Pessoas Jurídic^, conforme o caso)^.-aÇompãi&ã<lb^^^ documento compròbatório de seus
administradores;^ " . ; !
SOCIEDADE EMPRESARIA:,;ato constitutivo,-estatüto.^S^ontrat6 devidamente
registrado no órgão com{yetffife(Junta '̂̂ fc pu RegisVo^^Cmj^das"^])j !
Pessoas Jurídicas, conforme'b\bàso),-JTJNTAMEN^ com o^últiinb""aditivo, ou SOMENTE o ato
constitutivo consolidado eaditi;fòs firmados ppsteriomente^fe^^ consolidação;
SOCIEDADE PbR AÇÕES: além dos documentoVex-igiÜqs nó,'',subitem anterior, apresentar os
doçumentos de eleição de seus administradores; • "-- -"u' i ;;
SOCIEDADE SIMPLES: inscrição jdo-ato constitütivomò^-Règistró Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede^ acompanh^a^^Üe prova da indicação dos se^ ádministrádores; ;
EMPRESA OU SOCIEDADE'ÉSTlÒ^GEIRA: decreto de^utóri^ção, assim como ato de registro
OU autorização para funciohamentò\éxpedido pelo órgão-competerífe,''quando a atividade assim o
exigir; ; . .. .. |
COOPERATIVAS ata de fimdaçãò-^^statuV'sociaLe^ a ata da assembléia que o
aprovou, devidamente arquivado ná^Jimta-^ÇMerc^^ no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bemcomp"ò'fegisô"o 4é'qüelratáo^^ 107 daLei n° 5.764, de 1971;
Os documentoslacima deverão estar acompanhádos de todas.as alterações oujda consolidação
respectiva; :

DAREGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA '

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;

prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, Distrital e Municipal, conforme o caso,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa daUnião (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos
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termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receitp r^ederal
da Frocuradora-Geral da Fazenda Nacional,

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1® de maio de 1943;
prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Prova de aptidão do^rofissional indicado pela contratada, através da apresentação de um currículo
comprovando as/suas-atividades/experiências pròfissiqnais^na área afim ao objeto da presente
contratação, alérn da comprovação fia. formação específica-fiò seu quadro de^fòrinadores com pelo
menos 50% (cinqüenta por cento) com Título de.Ji^estrado nas áréasfie conhecimento. De modo
que 50% (cinqüenta por cento) dos formadprèsídeyerãô^;te^ titulação mínima de mestrado, podendo
o mestrado sernaárea de conhecimentb.ou''"áreâafim.íAlsâber-, as.áreas dé_conhecimento são: Áreas
de Linguagens e suas técncriògias;/^ea dé-Hümanãsc*e^suas-.teçnològias; Matemática e suas
tecnologias; Ciências daf^Jitm^aíx suas tecnologias, atrayésj de|certificados de Instituição
recorihecidopeloMinistériÕ^éEducaçãoe~GuÍturaJ'̂ 'MEC...Y'/.pj/ ~ , |
Comprovação de qúe o profissional indicado np~atèstádó;Tnté^e"o^quadro permanente da empresa,
devendo essa comprovação ser'demonstrada através ^^umiiosídocümentos abaixo':

í ^ H " 1'" -'{]/ " " I
Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE,'qu '
Cópia dafolha dp Livro de RégistmrdeTEínpreg^a^

ll'-

i/íCópia do Ato €dnstitutivo_,--OU i^dpxÇertificado de Condição de/Microempreendedor, em vigor,
' Virado, no(^afcònste^^o^nome profissionaHndi^^^ ' |

ode Prestaçãofie^^Sefviçaèntre acoritratãdà eVProfissional.
•• vs 7/''/ í í"\ \ •>,. s.. V S-. -v y- • <' é i

VTÂÇÃOXEG^^\ ^DA FUNDAME

O presente credéiiciamento.- temX própTósito^^^lla^ropórción^ formàçãp_ inicial i
docentes, no qual atènderá a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, assim, com fulcro
na Lei Federal n® 8.666/93, precisamente no artigo 24 inciso,XIII, senãò.vejamos:/
Art. 24 ... "É dispensável a licitação: [.;.] na contratação -de instituição b/àsileira incumbida
regimental ou estatutariàmente da pesquisa, do ensino, ou no desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicadã^à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos";
Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia,
nos casos em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de
credenciamento com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos
procedimentos, garantindo tratamento igualitário a todos os interessados que preencham as
exigências estabelecidas emregulamento, o quese adéqua perfeitamente napresente demanda.
O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de empresas ou fimdação com notória
especialização paraprestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento
especifico paraas áreas de qualificação, e assim atender as necessidades do projeto.
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termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita^+edeiül do urasil e
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452,de 1° de maio de 1943;
prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

DAQUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Prova de aptidão do^profissional indicado pela contratada, através da apresentaçãç de um currículo
comprovando as/ítias atividades/experiências profissionais na área-afim ap oéjeto da presente
contratação, além;da comprovação da fonnaçãp específica do seu quafe-de formadores com pelo
menos 50% (cin!quenta por cento) com Título modo
que 50% (cinqüenta por ceritò) dos formadpréáfdeyerão^ titulação mínima de rnestrado, podendo
o mestrado ser na área de conhecimentóiou^áreã"afim.^ÃLS'abér, as áreas de conhecimento são: Áreas
de Linguagens
tecnologias
reconhecido pelo de Edúcaçãò é^Culturáv^l^C. ,
Comprovação d^que òprofissional indicado ncTatéstado, inW^e^o^quadrò permanente da empresa,
devendo essacomprovação serdemonstrada através de^umUosídòcumentos abaixo:
Cópia da ficha dè"Registro de Empregados- RE, qu -hj-
Cópia da folha dp Livrode Registro,dèTEmpregadc^^òií -'T j

-•.L '

. 1

Cópia do Ato Çqnstitutivp.-ou\doi\Certificado de Condição de'Microempreendedor, em vigor,
devidamente registrado, noíqual^coWè^ó Wme profissional-indicador.dli • '
Cópia de Contra

DA FUNDAME

o de Prestação'de^Sefviçò-èntre a contratada e,o Profissional.

OTÀÇÃO LEG4L>
f

o presente credenciamento .tem o pró^ósitd^de-^propom ínicialie continuada de
docentes, no quaF atenderá a^necessidade da Secretaria Municipal dè Educação, ássim, com fulcro
na Lei Federal n® 8.666/93, precisamente no artigo^ 24 inciso.XIII, senão vejamos: /
Art. 24 ... "É dispensável à licitação:' [...] na contratação de instituição .brasileira incumbida
regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou no,desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada~à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos";
Após a leitura do texto legal é possível extrair a possibilidade de contratação sem licitação prévia,
nos casos em que exista inviabilidade de competição para implantação de um sistema de
credenciamento com o objetivo de preservar a lisura, transparência e economicidade dos
procedimentos, garantindo tratamento igualitário a todos os interessados que preencham âs
exigências estabelecidas em regulamento, o que se adéquaperfeitamente na presentedemanda.
O objetivo principal é assegurar a legalidade na contratação de empresas ou fundação com notória
especialização paraprestar serviço de qualificação profissional, estas deverão possuir conhecimento
especifico para as áreasde qualificação, e assim atenderas necessidades do projeto.
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A contratação ser realizado mediante Dispensa de Licitação tem como fundamento a Lei 8.666, de
21 de junho de 1993.

Nos termos acima descritos peço a apreciação da demanda, a aprovação do presente termo e a
realização do serviço.

São João dos Patos/MA, 25 de Janeiro de 2022.

Responsável pela elaboração deste teriiio de referência.

Maria de Lourdes Rodrigues Ribeiro Leite;-'"
Chefe daDivisão deMerei^Escolarc^V-'..-
CPF 265.709.473-20 ! ;
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Após à analisè- dos termos, APROVO O
PRESENTE TERMO DE^REFÉRÊNCIA.

Marianna Lyra (ja Rocha Sí^s Teixeira
CPF: 985:575X2«4

Portaria n° 002/2021-Gab
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