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A Prefeihra Municipal de RosrárioMA, através da secretaria Municipal de Educação,

Ciência e Tecnologia torna público que Íealizará ContÍâtação Diretâ por dispen§a de ücitação nos

termos do aÍ. 75, [I da l-Ei 14.133121, ocasião em que solicita aos interessados que âpresentem

pÍopostas de preços para pÍestação de sewiços para realização da Jomada Pedagógica que seá

ieal-izada ano letivo 2023, com o público alvo: Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos

- EJA, Ensino Fundamental Anos Iníciais e Finais, conforrne descrição e especificações Écnicas

constantes no termo de Referência Anexo.
Por fim, esclareço que a Proposta deverá ser enviada para o e-mail

cDlrosarioma2@email.com e/ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Roúrio,MA,
localizada na Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário -MA, Cep: 65150-000, em até 03 (três)

dias úteis a contar desta data

ANEXO I- Termo de Referência.

Atenciosamente,

k
LICIA

?-,^.ge"IkL^f-
ROSÁRIO CARVALEO CALI'ET

Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Prefeitura Municipal de Rosiirio

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário- MA, Cep: 65150-000
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TERMO DE REFERÊNCIA

I. OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços para realizeção da Jornada Pedagógica que
será realizada ano letivo 2023, com o público alvo: Educação Especial, Educação de Jovans e
Adultos - EJA, Ensino Fudamental Aoos Lriciais e Finais.

2. TEMA

2.1. Avaliação da Aprendizagem: Indicadores Educacionais e Ges6o do.s Resultados na Prática
Doceote.

3 . I . A Jomada Pedagógica é um momento em que profissionais da educação de uma rede partilham
ideias, ensinam e aprendem coletivamente, com o propósito de promover o fortalecimento do
processo educativo de todos, por meio da discussão de temáticas relevantes e necessárias,
diante da escuta d$ses profissionais. É também um momento de rever metas que foÍam
definidas, refleú sobre o camiúo percorrido, avaliar os resultados alcançados e de (re)pensar
atitudes e (re)definir novas estratégias para o trabalho do ano corrente.

3.2. Nessa perspectiva, a jomada contribui para a implementação de melhorias na qualidade da
educação da Rede Munícipal de Ensino.

3.3. A escolha da temática "Avaliação da Aprendizagem: Indicadores Educacionais e Gestão dos
Resultados na Htica Docente" deu-se em virtude da iminente necessidade de mobilizar o olhar
dos educadores para a ressignificação da educação, como um campo em intensa (re)construçâo,
o que exige de todos uma reflexão, estudo, investigação e trabalho na garantia dos direitos dos
estudantes, preconizados nos documentos legais do nosso país.

3.4. E tambem a materialização da formação continuada como um direito dos profissionais da
educação, preconizado na Constituição Federal, na ki de Diretrizes e Bases da Educaçào
Nacional (LDB) e no Plano Nacional dâ Educação (PNE).

3.5. Na tentativa de construir novas possibilidades à realidade educacional das instiErições de
ensino da rede e, acreditar na capacidade de transfonnação social do atendimento ofertado nas
instituições, a jomada é uma ação que pode contribuir para a melhoria do trabalho desenvoMdo
por cada profissional, através de púticas educativas que respeitem cada ahmo como zujeito
histórico, cultural e de direito, e que potencializa a aprendizagem e o desenvolvimento integral.

4. DAS ESPECTFTCÁÇÕES DO OBJETO

4,I. DA JORNADA PEDAGÓGICA

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário - MA, Cep: 65150-000

3. JUSTIFICATIVA
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4.1.1. O objetivo da Jomada Pedagógica é Compreender e analisar aspectos teóricos e
péticos do curríeulo, planejamento e avaliação no contexto da educação rosariense,
através do debate curricular em todas as etapas e modalidades, nos documentos oficiais
e nas pesqúsas; realizar urn planejamento como um pÍocesso de reflexão e ação que
envolve todas as situações do cotidiano da instituição de ensino e realizar avaliação e
comuaicação da aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e adolescentes.

4.1.2. A lonada Pedagógica possui como público alvo Professores, coordanadores, gestores
e técnicos da secretaria municipal de educação, perfazendo um total de 750 (setecentos

e cinquenta) participantes.

4.1.3. A Jomada devení ter cârga honáq'ia de 16 (dezesseis) horas e com a seguinte
programação:

Die 07 de fevereiro - Rodas de Conversa (Comunicação oral com todo o gnrpo de 4fi)
participantes):

Dia 08 de fevereiro - Oficina pedagógica com participantes diüdidos em grupos

(matutino e vespertino):

/ Elaboração de instrumentos de planejamento, regisko e reflexão.

4.2. DA ORGANIZAÇÃO DO ESPÀÇO FÍSrCO E MOBTLIÁRIO

Diâ 07 de fevereiro (1' dia) - Rodas de Conversa:

Espaço grande e horizontalizado com assentos disponiveis para 400 pessoas e estrutura
de audiovisual necessária para a comunicação oral.

Dia 08 de fevereiro (2o dia) - Oficina pedagógica:

12 salas que compoÍe 35 participantes. O ambiente deve ser escolhido partindo do
princípio de que todos os participantes poderão ter acesso, ficarão bem acomodados,
terão espaço para trabalharem em grupos e paÍa se locomoverem com facilidade, bem
como não haverá incômodos de ruídos extemos. Placas que indiquem o local exato das
salas, dos banheiros e das áreas reservadas para a alimentação. A instala$ elétrica do
local deve estar funcionando com tomadas e pontos de energia.

4.3. DA QUALIFICAÇÃO EXIGIDA PARA OS INSTRUTORES/PALESTRANTES:

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário- MA, Cep: 65150-000

r' Roda de conversa 1 - Dialogando com o currículo na educação Infantil (matutino)
r' Roda de conversa 2 - A intencionalidade pedagógica no fazer cotidiano e o registro

(vespeúino)
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4.3.1. L contratada deverá apÍesentar um currículo compÍovando as srás

atividadeVexperiências profissionais na área correspondente ao objeto da presente

contratação, com Título de Mestrado/especialização na respectiva área de

conhecimento, A saber, as áreas de conhecimento são: Especialidade em Educação,

Gestão Escolar, Gestão e Docência, Pedagogia, Meüodologias da Educação e áreas

afins, através de certificados de Instituição reconhecido pelo Ministério de Educação e

Cultura - MEC.

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Informâções Gerais
Público.alvo: Professores, coordenadores, gestores e técnicos da secretaria

Quantidede de participantes: 750

Duração do evento: 2 dias

Memória de C:ilculo
N'de

Pssoas
Descrições

750 participantes x 2 dias

8 8 Palestrante x I diaShorasxR$
6 6 formadores x l diax8horasxR$

750 Kits dos paÍticipantes: pasta, bloco, caneta esferognífica

06
Kits do formador: l0 folhas de papel40kg ou papel pardo, 15 marcadores pemanentes
(azul, vermelho e preto), 1 rolo de fita gomada, I tesoura gmnde, 5 blocos de post it 76
x76mm

06 Kits multimídias (notebool projetor e caixa de som)

lanches x 2 dias x 2 turnos

08 Almoços x 2 dias

PLANILHÂ DESCRITIVA E ORÇAMENTÀRIA

Item Descrição do Item
Unidade de

Medida
Quantidade
ADroveda

Valor Unit. Valor totâl

I
Almoço
Cursista./Participante

Unidade 08 R$ R$

2
Lanche matutino
Cursista./Participante

Unidade 750 R$ RS

3
I-anche matutino
Cunista/PaÍticipante

750 R$ RS

4
Hospedagem
Formadoúalestrant€

DiáLria 02 RS RS

Conúatação de
palestrante

Hora 08 RS

6
Contratação de
formadores

Hora 96 R§ R§

ê"

7s0

750

Unidade

5 RS
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Hospedagem
Diária 7 R$ RS

F

6. DA FUNDAMENTAÇÁO LEGAL DA CONTRATAÇÃO

6,1. A contratação ocorrení mediante procedimento de dispensa de licitação com fundamento no
art. 75, inciso II da Lei Federal n." 14.133121.

7. IX) LOCAL DE EXECUÇÁO DOS SER\rIÇOS

7.1. A prestação dos serviços pactuados sera feita no Municipio de Rosírio - MA nos locais de
realização do evento.

8. DAS OBRIGAÇÕES DÀ CONTRATANT'E E DA CONTRATADA

8.1. Cabeni à CONTRATANTE além de outros:

8.1.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa curnprir com suas
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8. 1.2. Prestar as hformações e esclarecimentos que veúam a ser solicitado pela
CONTRATADA com relação ao objeto desta licitação;

8.1.3. Desipar formalrnente servidor responsível para contato com a CONTRATADA, bem
como para fiscalizar o frel cumprimento das disposições deste Termo de Reffincia e
do contÍato;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, exigindo seu fiel e total
cumprimento, através de servidor especialmente designado;

8.1.5. Verificar minuciosamente, no pÍazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos
integra.knente com as especificações constantes do Termo de RefeÉncia e da proposta,
para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.1.6. Comunicar à CONTRATADd por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fomecido, para que seja substituído, reparado ou
corrigido;

8.1.7. Receber os objetos e serviços nos prazos e condições estabelecidas no Termo de
Referência;

8.1.8. EmitiÍ as Ordens de Serviço em consonância coma as especificações e quantidades
estabelecidas neste Termo de Referência:

7

RS8 Kits os participantes Unidade 750 R$
l0 Kits para o formador Unidade 08 R$ R$

1l Kits multimídias Unidade t2 R$ R$

Total

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário - MA, Cep: 65150-000
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8.2. Cabeú à CONTRATADA:

8- 1.1. Disponibilizar infi'aestrutura para alender à atividades de formagão, incluindo pessoal
e todo material necessírio para execução dos servíços, previstos na plaailha de custos;

8.1.2. Executar os sewiços por meio de estrutuÍa própria, utilizando-se de profissionais
especializadoVqualifi cados;

8.1.3. Cumprir fielmente as condições exigidas para execução do objeto de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referência, na-s çl{u5u1as contratuâis e Ordem de Serviço;

8.1.4. Acatar todas as instruções da CONTRATANTE, por meio fiscal do contrato,
facilitando a ampla ação desta, atendendo pÍontamente a todos os pedidos de

esclarecimentos solicitados;

8.1.5. Atender, imediatamente, aos chamados da CONTRATANTE, por meio fiscal do
conmto, sempre que se fizer necessário;

8.1.6. Reparar, corrigir, sem ônus à CONTRÂTANTE, os serviços realizados em que se

verifiquem úcios, defeitos ou incorreções resultantes de execução ou realização;

8.1.7. Verificar as instalações necessárias ao bom funcionamento da atividade;

8.1.8. Proüdenciar o traosporte e a instalação de todo o material e equipamentos previstos no
local da atiüdade;

8.1.9. Providenciar, orientar e supervisionar in loco a instalação dâs estrutuÍas e
desenvolvimento dos serviços;

8.1.10. Repassar à sua equipe as dietrizes de trabalho durante a atiüdade, promovendo
constante supervisão;

8.1.1 I . Proüdenciar, coordenar e supervisionar os servigos de coffe break;

8.1.12. Cumprir rigorosamente as especificações técnicas, quantitativas e qualitativas
constantes desse Termo de Referência;

8.1-13. Designar um representante responsável pelo gerenciamento dos serviços e oom poderes
para tratar de assuntos junto à CONTRATANTE;

8.1.14. Responsabilizar-se pelos ücios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n' 8.078, de 1990);

Efetuâr o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fomecimento do objeto,
no pÍazo e forma estabelecidos no Tenno de Referência.

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário- MA, Cep: 65150-000
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8.1.15. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede

a data da entrega dos impressos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
pram preüsto, com a devida comprovação;

8.1.1ó. Executar os serviços de impressão dentro dos padrões técnicos considerados
satisfatórios e utilizar tecnologia capaz de assegurar a quaüdade das copias
reproduzidas;

8.1.17. Efetuar a troca do material no pram estabelecido, sem prejuízo das sanções previstas,
caso seja detectado pela CONTRATANTE alguma falha no fomecimento, em
desconformidade com ô Termo de Referência;

8.1.18. Arcar com todos os encargos decorrentes da prcsente contratação, especialmsnlg 95

refeÍentes a fretes, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

8.1.19. Aceitar nas mesmas condições originais da contratação os acrescimos ou supressões
que se fizerem necessárias no fomecimento do material conforme dispõe o Art. 65, § l'
da Lei Federal 8.666/93. 13.20. Manter, durante toda a execução do coDtrato, em
compaübilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e

quaüficação exigidas neste Termo de Referência;

8.1.21. Manter a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão;

8.1.22. Providenciar lista de frequência de todos os participantes.

9. DOPAGAMENTO

9.1. O pagamento seú efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da efetiva
entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante apres€ntação de Nota
Fiscal, deüdamente atestada, assinada e datada poÍ quem de direito;

9.2. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade cm as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devcndo esta
demostrar por meio da seguinte documentação:

a) Certidão Negativa de débito, díüda ativa da União e Previdencirâ.ria;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

9.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro sení devolüda ao contralâdo para retificação e
reapresentação.

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário* MÀ Cep: 65150-000

8.1.20. Garantir o compoÍamenlo moral e profissional de seus empregados, quando estiverem
procedendo às entregas, câbendolhe responder integral e incondicionalmente por
todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por
inobservância de ordens e normas da contratante;

p
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10. PREVI§ÃO ORÇAMENT/IRIA

I 0. 1 . A despesa será custeada com recurso póprio do executivo municipal.

10.2. Não haveni antecipação ou pagêmento com recuÍsos dos cofres municipais, o conüato
somente sení remunerado por percentual sobre o valor que s I\rrrnisipis de Rosário - MA
efetivamente receber a título de Íecuperação ds créditos.

11. DÀVIGÊNCIA

1 1.1. O prazo de üg&rcia do present€ contrato sera de aúe 90 (noventa) dias contados a partir da
data da assinatura do contrato, nos termos do art. 106 da Lei 14.133/21.

12. DOREAJUSTE

l2.l . O valor do contrato não podeftá ser reajustado na periodicidade de sua ügência

13. DAS CONDIÇÔES DE FI§CALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1. A FI§CALIZ,AçLO da prestação de serviços será feita por servidor designado pelo
prefeito, de forma a fazer cumprir, rigorosamente, as condições do Contrato.

13.2. Ficam reservadas à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singulaq duüdoso ou omisso, não previsto neste Termo de Referência e eÍn tudo mais
que, de qualquer forma se relacione, direta ou indiretamente, com o serviço ern quesüio e

seus complementos.

14. QUALTFICAÇÃO TÉCMCA

14.1. A Qualificação Tecnica da contratada deverá ser comprovada através de:

14.1.1. Atestado (s) ou Declaração (s) de Capacidade Tecnica fomecida (s) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante prestou ou está
prestando serviços compativeis com o objeto deste Termo de RefeÉncia, O atestado
deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço
completo, deveodo ser assinado lrcr seus sócios, diretores, administradores,
procuradores, gerentes ou servidor responsável.

15. INFRAÇOES E SAI\ÇOES ADMINISTRÂTTVAS

15.1. Comete infraçâo administrativa, nos termos da Lei n'14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa à inexecução parcial do contrato;
b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou

ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa à inexecução total do contrato;

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário - MA, Cep: 65150-000
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d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentaçâo falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do
contrato;

f) Praticar ato fi'audúento na execução do contrato;
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo pÍevisto no art. 5" da Lei n" 12.M6, de 1'de agosto de 2013.

15.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sançoes

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre
que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2", <la Lei n"
14.133, de 2021);

b) Impedimento de ücitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
"b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não sejustificar a imposição
de penalidade mais grave (aÍ. 156, § 4', da I*i n" 14.133, de 2021);

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas ' e", "f', "§' e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas "b",'t" e'd", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156,

§5', da L.ei n' 14.133, de 2021).

d) Multa:

I. Moratória de 0,6% (seis décimos por cento) por dia de atraso injustifcado sobre o
valor da parcela inadimplida, at€ o limite de 10olo (dez por cento) dias;

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contràto úo exclü, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integra.l do dano causado ao Contratante (aÍt. 156, §9p, da ki n"
14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Cotrtrato poderão ser apücadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §T, da Lei n' 14.133, de 2021).

15.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n' 14.133, de 2021).

15.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagam@to
eventualÍnente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferença sení descontada da garantia prestada ou seú cobrada judiciatnente (út. 156, §8',
da Lei n" 14.133, de 2021).

15.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procadifisnto previsto no
caput e parágrafos do art. 158 da Lei n" 14.133, de 2O2l, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contratar.

Rua Urbano Santos, No 970, Centro, Rosário - MA, Cep: 65150-000
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15.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, § 1', da L.ei n' 14.133, de 2021):

a aatureza e a graüdade da infração cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;
a implantação ou o aperfeiçoamerto de programa de integridade, conforme trormas e
orientações dos órgãos de controle.

15.9. Os atos pÍevistos como infrações administrativas na Lei n' 14.133, de 2O21, ou em outras
leis de licitações e conkatos da Administração Pública que tambem sejam tipificados como
atos lesivos na I.ei n' 12.846, de 2013, serão apr.rrados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e arÍoridade competente definidos na
referida L€i (art. 159).

RosrírioÀtÍA, 28 de dezembro de 2022.

Lucineia Botentuit Pereira
Coordenadora Administrativa de Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

APROYO O TERMO DE
REFERÊNCIÂ

n^,0t1 r 0L nozt

u,av
Licie Rosário Carvd[o Calvet

Secretária Municipal de Educação,
Ciêncà e Tecnologia

Prefeito de Rosririo - MA

a)
b)
c)
d)
e)
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