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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0381/2020 
DATA DA REALIZAÇÃO: 27 DE MARÇO DE 2020 
HORÁRIO: A PARTIR DAS 14:00 HORAS 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS EM REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E 
TÉCNICA DURANTE O ANO LETIVO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES 
CONTIDAS NO ANEXO DO RESPECTIVO EDITAL. 

 
A Senhora Cláudia Botelho de Oliveira Diegues, Prefeita Municipal de Estiva Gerbi - 

Estado de São Paulo, usando a competência delegada, torna público que se acha aberta 
nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2020, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REALIZAÇÃO DE 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA E TÉCNICA DURANTE O ANO LETIVO, DE ACORDO 
COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO RESPECTIVO EDITAL., que será 
regida pela Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

As propostas deverão obedecer às especificações deste Edital e seus Anexos, que 
dele fazem parte integrante. 

 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos 

no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame 
 

A sessão de processamento do Pregão será realizada na Prefeitura Municipal de 
Estiva Gerbi, sito á Avenida Adélia Caleffi Gerbi, N° 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP, 
iniciando-se no dia 27 DE MARÇO DE 2020 á partir das 14:00 horas e será conduzida pelo 
Sr. Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM REALIZAÇÃO DE 
ASSESSORIA PEDAGÓGICA E TÉCNICA DURANTE O ANO LETIVO, DE ACORDO 
COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO RESPECTIVO EDITAL, conforme 
especificações constantes NO ANEXO I, que faz parte integrante deste Edital. 
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
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2.1 - Somente poderão participar da licitação as empresas legalmente constituídas e 
estabelecidas anteriormente á data de abertura do presente certame, com objeto social 
pertinente e compatível com o objeto do certame e que atenderem ás exigências deste Edital. 

 
2.2 – Não será permitida a participação 
 
  2.2.1 – Empresas que estejam cumprindo suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Estiva 
Gerbi; 

  2.2.2 – Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

 
  2.2.3 – Empresas cujos dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer 

vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, respeitando o disposto no 
inciso III, do artigo 9°, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações posteriores, e Pessoas 
Jurídicas das quais participem membros ou servidores a disposição desta Prefeitura 
Municipal de Estiva Gerbi; 
 

  2.2.4 – Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa 
em consórcio. 

 
 
3 - DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1 - Para o credenciamento o interessado deverá preencher a minuta de 

credenciamento, conforme modelo (ANEXO II) que deverá estar acompanhado dos 
seguintes documentos:  

 
a) tratando-se de representante legal de sociedade empresária ou cooperativa, 

ou empresário individual, deverá apresentar cópia autenticada do respectivo 
estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro empresarial na Junta 
Comercial; ou, tratando-se de sociedade não empresária, ato constitutivo atualizado 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou 

particular com firma reconhecida de dirigentes, sócios ou proprietários da qual 
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos 
e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 
acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que 
comprove os poderes do mandante para a outorga 

 
3.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento 

oficial de identificação que contenha foto.  
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3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 
 
3.4 - Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam 

munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta 
documentação ou apresentação de documentação defeituosa, implicará de imediato na 
impossibilidade da formulação de lances após a classificação preliminar, bem como na perda 
do direito de interpor recurso das decisões do Pregoeiro, ficando a licitante impedida de se 
manifestar durante os trabalhos ficando mantido o valor apresentado na proposta escrita, 
considerando-o para efeito de ordenação das propostas e apurações das menores taxas. 

 
 
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DA INDENTIFICAÇÃO DOS 
ENVELOPES 

 
4.1 – No ato de entrega os envelopes de proposta e Habilitação, o representante de 

cada licitante deverá entregar ao Pregoeiro em separado de qualquer dos envelopes os 
seguintes documentos: 

 
4.1.1 – Credenciamento (ANEXO II) e ou Procuração pública ou particular 

comprovando os poderes para formular lances verbais de preços, conforme item 3.1; 
 
4.1.2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo 

com modelo estabelecido no ANEXO III 
 
4.1.3 – A declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do 

ANEXO VI. 
 
4.1.4 – A não entrega das documentações exigida nos subitens 4.1.2 a 4.1.3 deste 

edital, implicará em não recebimento por parte do pregoeiro, dos envelopes contendo 
Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame 
licitatório. 

 
 4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, 
separadamente, em 2 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, 
além do nome da proponente, os seguintes dizeres:  

 
  Envelope nº 1 – Proposta 
  À  
  Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
  Pregão nº 024/2020 
  Processo nº 0381/2020 
  Nome da Empresa ... 
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  Envelope nº 2 - Habilitação  
  À  
  Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi 
  Pregão nº 024/2020 
  Processo nº 0381/2020 
  Nome da Empresa ... 
 
 4.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada 
do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.  
 

4.4 – NÃO SERÁ PERMITIDO O LACRE DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO OU 
PROPOSTA DENTRO DA SALA DE LICITAÇÕES, VISANDO O RESPEITO AO 
PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA, DE FORMA QUE 
ISSO OCORRA O PREGOEIRO EM HIPÓTESE ALGUMA ACEITARÁ OS ENVELOPES 
DA REFERIDA LICITANTE, SENDO ESTA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DO CERTAME. 
 
5 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
 

 5.1 - A proposta poderá ser elaborada conforme modelo ANEXO IV 
especificando todo o projeto e preços unitários dos projetos por turma de acordo com o anexo 
I, em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal 
da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração. A proposta de preço deverá conter 
os seguintes elementos:  
 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual, Fone/Fax e e-mail; 
 
b) Número do processo e do Pregão; 

 
c) Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as 

especificações constantes do ANEXO I, deste Edital;  
 

d) Preço unitário, preço total por item, preço total por lote e preço total da 
proposta, os preços deverão ser expressos em reais (R$) com 02 (dois) 
dígitos depois da vírgula, apurando á data de sua apresentação, sem 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos 
preços propostos deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas 
e custos, como por exemplo: Transporte, tributos de qualquer natureza e 
todas as despesas (diretas ou indiretas) relacionadas com o fornecimento 
do objeto da presente licitação; 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

e) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 dias. Não havendo 
indicação expressa, esse prezo será considerado como tal; 
 

f) Conter prazo de início da prestação dos serviços, conforme prazo 
estipulado neste edital. Não havendo indicação expressa esse prazo será 
considerado como tal; 

 
g) Conter o nome e número do Banco, Agência Bancária e da Conta corrente 

para efeito de pagamento do objeto licitado; 
 

h) Conter nome completo, número dos documentos pessoais neste caso RG 
e CPF, nacionalidade, cargo/função, estado civil e endereço residencial 
completo do responsável pela assinatura do contrato; 
 

i) data, assinatura, nome do cargo e carimbo da empresa. 
 
 5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.  
 
 5.3 – O menor preço ofertado deverá ser compatível com os preços de mercado.  
 
 5.4 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, salvo disposições legais 
aceitas pelo Município.  
  
 5.5 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa 
e na proposta prevalecerá ás das propostas. Ocorrendo divergência entre valor unitário e 
total para os itens do objeto deste edital, será considerado o primeiro; 
  

5.6 – Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão 
ou qualquer pretexto. 
 
 5.7 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás exigências do 
presente Edital, seja omissa ou apresente irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar 
o julgamento; 
 
 5.8 – Independente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas 
implica na submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem 
prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no 
preâmbulo deste edital. 
 
 
6 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"  
 
 6.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir 
relacionados os quais dizem respeito a:  
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  6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Registro Comercial, no caso de empresário individual;  
 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores (caso o contrato social em vigor não 
apresente o nome do sócio administrador e o ramo de atividade da 
empresa, a mesma deverá apresentar também a alteração que 
contenha esses dados); 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim exigir; 

 
e) Os documentos relacionados acima, não precisarão constar do 

envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento para este pregão. 

 
  6.1.2 - REGULARIDADE FISCAL 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ);  
 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo 
à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto do certame;  
 

c) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual da 
sede da licitante, expedida pelo órgão competente ou outra prova 
equivalente na forma da Lei; 
 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de 
Seguridade Social (INSS),  
 

e) Certidão de regularidade de débito (CRF) para com o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  
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f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e 
a dívida ativa da União; 
 

g) Certidão Negativa de débito do Município; 
 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

i) Poderão ser apresentadas certidões positivas com efeitos negativa 
para débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União, 
Tributos Municipais e Débitos trabalhista. 

 

  6.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio 
da licitante; 
 

b) Para as empresas que estejam em estado de falência e concordata, 
dissolução e/ou liquidação, poderão apresentar, durante a fase de 
habilitação, o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo 
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos 
os requisitos de habilitação econômico-financeira. 
 

  6.1.4 - OUTRAS COMPROVAÇÕES 
 

a) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita 
por seu representante legal, de que se encontra em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo ao 
Decreto estadual nº 42.911, de 06/03/1998 ANEXO V; 
 

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo 
representante legal da licitante, assegurando a inexistência de 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração. 

 

c) Apresentação de mínimo (um) atestado de desempenho anterior, 
obrigatoriamente pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação, expedito por entidade pública ou privada, comprovando o 
fornecimento dos bens. Somente serão considerados válidos 
atestados com timbre da entidade expedidora e com identificação 
do nome completo. O atestado deverá ser datado e assinado por 
pessoa física identificada pelo seu nome e cargo exercido na 
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entidade, bem como dados para eventual contato, estando ás 
informações sujeitas à conferência pelo pregoeiro; 

 
 6.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
  6.2.1 - É facultada às licitantes a substituição dos documentos de habilitação 
exigidos neste Edital, pelo comprovante de registro cadastral (CRC), que poderá ser retirado 
02 (dois) dias antes do processo licitatório, para participar de licitações junto ao Município 
de Estiva Gerbi/SP, no ramo de atividade compatível com o objeto do certame o qual deverá 
ser apresentado acompanhado dos documentos relacionados nos subitens 6.1.2 a 6.1.4; 
 
   6.2.1.1 - O registro cadastral não substitui os documentos relacionados 
no subitem 6.1.4, que deverão ser apresentados por todos os licitantes. 
 
  6.2.2 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões 
apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias 
imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas. 
 
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
 
 7.1 – No dia, hora e local designado neste edital, na presença dos representantes de 
todas as licitantes, devidamente credenciadas e demais pessoas que queiram assistir o ato, 
o Pregoeiro que dirigirá a sessão após abertura da mesma, receberá os documentos abaixo 
relacionados: 
 

a) Credenciamento (ANEXO II) acompanhado e ou procuração do representante da 
empresa, juntamente com os documentos pessoais do mesmo; 
 

b) Cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado 
ou da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os 
poderes para exercer direitos a assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 

c) Os envelopes de n° 01 – Proposta e n° 02 – Habilitação devidamente identificados 
e lacrados; 
 

d) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com o 
modelo estabelecido no ANEXO III 

 
e) A declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do 

ANEXO VI (para licitantes que assim se enquadrarem) 
 
 7.2 - Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes acima descritos, o 
Pregoeiro comunicará aos presentes que a partir daquele momento não mais serão 
admitidas novas licitantes ao certame. 
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 7.3 - Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas 
folhas. 
 7.4 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 
 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições 
fixados neste Edital;  
 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das 
demais licitantes.  
 

 7.5 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das 
operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no 
caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções 
efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
 
 7.6 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das 
demais licitantes.  
 
 7.7 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios:  
 

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 
10% (dez por cento) superiores àquela;  
 

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na 
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem 
os menores preços, até o máximo de 3 (três). No caso de empate 
nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
 

 7.8 - Para efeito de seleção será considerado o menor preço GLOBAL 
 
 7.9 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor. 
 
 7.10 - Durante a etapa de lances NÃO SERÁ PERMITIDO o uso de celulares, exceto 
para consulta de preços sob autorização do Pregoeiro, pelo prazo máximo de 03 (três) 
minutos. Quando convocado pelo pregoeiro, o licitante que desejar efetuar ligações para 
consulta de preços fora da sala da sessão, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual 
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for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para 
aquele item. 
 
 7.11 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances de R$ 
1.000,00 (mil reais), aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de 
redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço GLOBAL. 
 
 7.12 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente 
ás penalidades previstas neste edital  
 

8 – ENCERRAMENTOS DA ETAPA DE LANCES 
 
 8.1 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e 
não selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras:  
   
  8.1.1 - O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, 
detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou 
superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que 
apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena 
de preclusão do direito de preferência.  
   
  8.1.2 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas 
empatadas, nas condições do subitem 8.1. 
   
 8.2 - Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta 
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada 
a ordem de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos 
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.1.  
    
 8.3 - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata 
o subitem 8.1, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  
   
 8.4 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com 
base nas disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação 
de que trata o subitem 8.1, com vistas à redução do preço.  
 
 8.5 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 
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 8.6 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da 
apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que 
será juntada aos autos por ocasião do julgamento.  
 
 8.7 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 2, 
contendo os documentos de habilitação de seu autor.  
 

8.7.1 – As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste edital, serão inabilitadas. 

 
  8.7.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
  8.7.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a 
microempresa ou empresa de pequena porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública, caso apresente 
alguma restrição pertinente á documentação de regularidade fiscal, para a devida 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa. 
 
 8.8 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:.  
 
 8.9 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos 
os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 
 8.10 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos 
meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não 
sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
    
 8.11 - Para efeito de assinatura do contrato, a licitante habilitada nas condições supra 
citada deste item 8 deverá comprovar sua regularidade fiscal, sob pena de decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.  
   
 8.12 - Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 6.1.4 
do item 6, o Pregoeiro, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores 
do Estado de São Paulo (e-CADFOR).  
 
 8.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.  
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 8.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o 
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de 
habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor 
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.  
 
9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
 9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-
razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
 9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a 
decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à 
licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação.  
 
 9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou 
encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.  
 
 9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento.  
 
  9.4.1 – A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de 
convocação da proponente adjudicatário para assinar o contrato. 
 
 9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
 
10 - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO 
 
 10.1 –Os serviços serão realizados de acordo com o Anexo I do edital, mediante 
solicitação (escrita e devidamente assinada) pelo Diretor do Departamento solicitante, ou a 
quem este indicar. 
                                                                                                                                   

10.2 - O prazo para início da prestação dos serviços será de acordo com o termo de 
referência, caso haja alguma alteração, será informado nas reuniões. 
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 10.3 - Sem prejuízo de haver redução ou ampliação da quantidade contratada, dentro 
dos limites legais, a critério do Contratante, estima-se em 12 (doze) meses contados da data 
da assinatura do contrato. 
 
 10.4 - Correrão por conta da contratada todas as despesas, seguros, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da prestação dos serviços. 
 
11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

 11.1 – Os serviços licitados nesse processo, no tocante ao prazo de validade não 
poderá ser inferior aos estabelecidos pelas normas técnicas e Vigentes, e serão prestados 
em perfeitas condições, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a 
vigência do contrato, sem qualquer despesa adicional. 

      11.2 – Os serviços prestados deverão ter uma ótima organização e produtos de ótima 
qualidade. 

      11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:   

a. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la 
em conformidade com a indicação da Administração, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado;   

b. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis;  

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-
la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da 
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado.   

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
 12.1 – Os serviços prestados pelo Contratado, terão seu pagamento efetuado em até 
30 (trinta) dias após o recebimento do documento fiscal (N.F). Que deverá constar o número 
da agência e conta corrente da contratada para que seja efetuado o deposito bancário, além 
do número do presente edital devidamente conferido e vistado pelo diretor solicitante. 
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13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
DOTAÇÕES: 
 
02.06 EDUCAÇÃO     
02.06.01 – Divisão de Educação 
220.0000 – Ensino Fundamental 
3.3.90.39 Outros Serviços Terc. PJ           
   
02.06 EDUCAÇÃO     
02.06.01 – Divisão de Educação 
220.0001 – Q.E.S.E 
3.3.90.39 Outros Serviços Terc. PJ           
   
02.06 EDUCAÇÃO     
02.06.01 – Divisão de Educação 
210.0001 – Educação Infantil 
3.3.90.39 Outros Serviços Terc. PJ           
 
02.06 EDUCAÇÃO 
02.06.02 – FUNDEB 
262.000 – Educação – Fundeb – Outros 
3.3.90.39 Outros Serviços Terc. PJ     
       

14 - DA CONTRATAÇÃO  

 14.1 – O objeto deste Pregão será registrado em contrato. Não sendo assinado o 
contrato, poderá o órgão licitante convocar a outra proponente classificada, ao preço do 
primeiro, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no Art. 7º Da Lei Federal n.º 
10.520/2002, observada a ampla defesa e o contraditório. 

 14.2. A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura do contrato no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de convocação expedida pelo 
Departamento de Licitações, sito na Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva 
Gerbi/SP. 

 14.3. A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação 
que comprove a data do correspondente recebimento, ou ainda, não sendo possível a 
comprovação da data do recebimento, a comunicação se dará por meio de Publicação no 
Diário Oficial do Estado e também em jornal de grande circulação. 

 14.4. O Prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela 
Administração Municipal. Não havendo decisão, a assinatura do CONTRATO deverá ser 
formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data da convocação. 
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 14.5. Para assinatura do Contrato, a Administração Municipal poderá verificar, por 
meio da Internet, a regularidade coma a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por 
tempo de Serviço (FGTS) ou Situação de Regularidade do Empregador, Secretaria da 
Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional. 

 14.6. Também para assinatura do Contrato ou para retirada/recebimento da(s) 
Nota(s) de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou 
procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes. 

 14.7. A recusa injustificada de assinar o contrato ou os contratos ou aceitar/retirar os 
instrumentos equivalentes dela decorrentes, observado o prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida por parte do proponente adjudicatário, 
sujeitando-se as sanções previstas no item 15 e subitem. 

 14.8. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 15.1 ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura de Estiva Gerbi pelos 
prazos abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição: 

 a) não assinar o contrato (inclusive retirada da Nota de Empenho ou Documento 
equivalente), sem motivo justo e aceito ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo de 
validade: Impedimento de contratar com a Administração por 02 (dois) anos; 

 b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame: Impedimento 
de contratar com a Administração por 03 (três) anos; 

 c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na execução do 
objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: Impedimento de contratar 
com a Administração por 05 (cinco) anos; 

 15.2 A aplicação da penalidade capitulada no subitem não impossibilitará a incidência 
das demais cominações legais contempladas na Lei 8.666/93, especialmente: 

 a) Multa de 0,33 % do valor de cada contratação, por dia de atraso na entrega do 
produto ou não substituição caso estes não sejam recebidos, em caráter definitivo em razão 
de não atender a qualidade do produto; 

 b) No caso de não entregar o objeto, ficará caracterizado o descumprimento total da 
obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita a multa de 10% (dez por cento) calculada 
sobre o seu valor global. 

 15.3 Independentemente da aplicação das penalidades retro indicadas as 
proponentes ficarão sujeitas, ainda, à composição das perdas e danos causados à 
Administração e decorrente de sua inadimplência, bem como arcarão com a correspondente 
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diferença de preços verificada na nova contração, na hipótese das proponentes classificadas 
não aceitarem a contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

 15.4 Para efeito de aplicação de qualquer penalidade, são assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

 15.5 A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará a 
incidência das demais cominações legais contempladas na Lei 8.666/93. 

16 - DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
 16.1 - Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta 
licitação.  

17 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 17.1 – Homologado o resultado desta licitação, A CONTRATANTE, respeitada a 
ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o 
licitante vencedor para assinatura do contrato que, após cumprido os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento. 
 
 17.1.1 – O Preço Registrado e a indicação dos respectivos fornecedores (licitantes 
vencedores) serão divulgados pelo Diário Oficial do Estado e Jornal de Circulação Regional 
e no site oficial do Munícipio www.estivagerbi.sp.go.br.  
 
18 – DO CANCELAMENTO DO CONTRATO 
 
18.1. - O fornecedor terá seu contrato cancelado quando: 
          18.1.1 -  Descumprir as condições do contrato: 
          18.1.2 -  Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
          18.1.3 -  Presentes razões de interesse público. 
           
18.2 O cancelamento do contrato, nas hipóteses acima previstas, assegurados o 
contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente 
desta Prefeitura; 
 
18.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato 
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso 
fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 
 
19 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 19.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde 
que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.   



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

      19.2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas, observado o disposto no artigo 9°, inciso X, da Resolução CEGP-10/2002, 
a serem assinadas pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.  

      19.3 - Recusas ou impossibilidades de assinatura devem ser registradas expressamente 
na própria ata.   

      19.4- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e 
as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos licitantes presentes.   

      19.5 - O resultado do presente certame será divulgado no DOE, no Jornal de Circulação 
Local e ou Regional  

   19.6 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no DOE, no Jornal de Circulação Local e ou Regional       

19.7 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada no Departamento de Administração e Negócios Jurídicos 
da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi após a assinatura do contrato, durante 05 (cinco) 
dias após a publicação da mesma, findos os quais serão destruídos.  

      19.8 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições 
deste Edital.   

      19.9 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 
até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para recebimento das propostas.   

      19.10 - Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame.   

      19.11 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
 
 19.12 - Integram o presente Edital: 
   
  Anexo I – Folheto Descritivo 
  Anexo II – Minuta de Credenciamento 
  Anexo III – Minuta de Habilitação Prévia 
  Anexo IV – Modelo de Proposta 
  Anexo V – Declaração de Situação Regular Perante o Ministério do Trabalho 
  Anexo VI – Declaração de ME ou EPP 
  Anexo VII - Minuta do Contrato 
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 19.13 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Mogi Guaçu do Estado de São 
Paulo.  
 
 

Estiva Gerbi, 10 de março de 2020 
 
 
 
CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES 
Prefeita Municipal 
 
 
 
ROGÉRIO BASSANI 
Pregoeiro 
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ANEXO I  

OBJETO: contratação de empresa que preste serviços técnicos especializados para realizar assessoria 
pedagógica e técnica durante o ano letivo de 2020, de acordo com as condições contidas abaixo. Ressalvo 
ainda, que essa contratação é de grande importância para o município, pois visa a capacitação dos 
educadores, gestores e funcionários da rede de ensino. 

 

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Para o ano de 2020, as atividades serão adequadas às datas e calendários de acordo com as necessidades 
da Secretaria Municipal da Educação, que determinará períodos e dias para atender os profissionais 
participantes, em 510 horas presenciais e remotas de formação e assessoria especializada por áreas de 
atuação. 

Para os Professores os cursos serão desenvolvidos conforme o descrito abaixo: 

Presencial: 90 horas,  

Serão formados grupos de aproximadamente 40 professores cada, sendo divididos de acordo com o ano 
escolar, modalidade ou disciplina em que o profissional atua, incluindo: professor de creche, de pré-
escola, de ensino fundamental 1 e ensino fundamental II e professores de Tempo Integral.   

Total de horas de formação presencial para professores: 250 horas  

 

Para os Gestores (diretores e coordenadores) das Unidades de Ensino serão desenvolvidos conforme 
descrito abaixo: 

Presencial:  40 horas, sendo 5 encontros de 6 horas, presenciais e 10 horas a distância, para uma turma, 
em datas pré-estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.   

Total de horas presenciais de formação: 40 horas. 

 

Para os Funcionários das Unidades Escolares serão desenvolvidos conforme descrito abaixo: 

Presencial:  20 horas, sendo 5 encontros de 4 horas, para uma turma, em datas pré-estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

Total de horas presenciais de formação de funcionários: 20 horas. 

Para os Equipe Técnica da Secretaria da Educação serão desenvolvidos conforme descrito abaixo:  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

Atendimento de Assessoria Técnica Presencial:  120 horas, sendo 15 encontros de 8 horas, datas pré-
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a demanda ao longo do ano letivo.  

Atendimento de assessoria   remota, realizada por meio de recursos tecnológicos, como telefone, email e 
Skype: 80 horas, distribuídas ao longo do ano letivo.    

Total de horas de assessoria técnica para equipe técnica da secretaria: 200 horas.  

 

Os encontros presenciais acontecerão em locais determinados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Todo material trabalhado nos encontros presenciais durante as formações, deverão ser impressos e 
entregues pela empresa aos participantes dos cursos, por meio de apostilas, nos dias de formação. 

A metodologia de capacitação deverá considerar as diversas formas de aprendizagem dos participantes, 
utilizando-se de múltiplas linguagens, textual, em vídeos, musical, vivencias, artística, bem como garantir 
a participação ativa na própria aprendizagem pelos participantes.  

A empresa deverá disponibilizar um canal telefônico e e-mail para que todos os participantes do programa 
de formação possam interagir solucionando as principais dúvidas sobre o curso, tarefas e agenda de 
implantação. 

 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A empresa contratada deverá: 

Manter, durante a realização dos cursos, obrigatoriamente, contato constante com equipe técnica da 
Secretaria da Educação de Estiva Gerbi, indicando por ocasião da assinatura do contrato um técnico para 
a direção pedagógica do serviço, com currículo e comprovação de experiência para dirigir os serviços. 

Elaborar relatórios mensais com descritivos das formações, ocorrências, participação e devolutiva, bem 
como uma síntese da avaliação dos palestrantes realizada pelos cursistas em todos os encontros 
presenciais (pesquisa de satisfação qualitativa). 

Substituir, às suas expensas, eventuais formadores que não cumpram aos requisitos pré-estabelecidos 
neste termo de referência bem como eventuais ausências de formadores nos dias de encontros 
presenciais.  

Responsabilizar-se, sem quaisquer ônus adicionais à Prefeitura, por todos as despesas com os formadores 
decorrentes de transporte, mobilização de pessoal, alimentação, hospedagem e impostos decorrentes de 
contratação dos mesmos. 
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Atender, prontamente, todo os pedidos de esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de 
Educação de Estiva Gerbi  e/ou provenientes de cursistas. 

Responsabilizar-se por danos e acidentes que possam causar a terceiros. 

A empresa deverá comprovar experiência anterior na execução dos serviços, comprovadas por atestado 
técnico, comprovadas com nota fiscal ou contrato detalhado. 

Os ministrantes das formações deverão ser especialistas (especialistas, mestres ou doutores) nos temas 
sob sua responsabilidade ou ter atuação de referência comprovada na área, com publicação de livros ou 
artigos de referência sobre os conteúdos solicitados neste Termo de Referência. 

 

DO PRAZO 

O contrato deverá ter o prazo de 09 (nove) meses, de acordo com o cronograma estabelecido no Anexo 
Único deste Termo, com possibilidade de renovação, com inserção de novo programa pragmático desde 
que a administração identifique a necessidade e observada a legislação vigente. 

O prazo máximo para início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias úteis a contar da 
assinatura do respectivo contrato de prestação de serviços. 

No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha impossibilitar o cumprimento do referido 
prazo de início dos serviços, a contratada deverá comunicar por escrito a Prefeitura Municipal, indicando 
a data em que efetivará o início da execução do serviço, não podendo o adiamento ser superior a 10 (dez) 
dias corridos. 

DO PAGAMENTO 

O pagamento somente será efetivado com apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada do 
“atesto” pelo responsável confirmando a execução do objeto deste certame, de acordo com o seguinte 
cronograma de execução em 9 parcelas: 

 

Cronograma de execução e pagamento: 9 parcelas, nas seguintes conformidade: 

Etapas Previsão de 
execução 

Serviços % pagamento 

1 Abril Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria; 
Capacitações presenciais de gestores 
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 
Capacitações presenciais dos professores; 

20% 
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Obs: Conteúdos programados no mês de abril, 
divididos em duas etapas 1 e 2 – Sendo a primeira 
etapa a assessoria e a segunda, a capacitação. 
 

2  Maio  Capacitações presenciais de gestores e 
funcionários; 
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria; 

10% 

3 Junho  Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

4 Julho  Capacitações dos gestores; 
Capacitação presencial de professores; 

10% 

5 Agosto  Capacitação presencial de professores;  
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

6 Setembro  Capacitações presenciais de gestores e 
funcionários; 
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

7 Outubro  Capacitações presenciais de gestores e 
funcionários; 
 

10% 

8 Novembro  Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

9 Dezembro  Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A BNCC e os Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 O desenvolvimento prático dos Campos de Experiências; 
 Processos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 Vivências da Alfabetização na Educação Infantil 
 Vivências da Matemática na Educação infantil; 
 Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem 
 Educação inclusiva 
 Avaliação e Educação infantil: observar, registrar, planejar e agir; 
 Currículo e organização da escola de Educação Infantil. 
 Os bebês, as professoras e a literatura; 
 Bebês, interações e linguagem; 
 Nas interações sociais, a construção da linguagem dos bebês; 
 Brincar, cantar, narrar: os bebês como autores; 
 Da linguagem à fantasia; 
 Contação de história; 
 Acalantos, a linguagem dos bebês; 
 As competências socioemocionais na prática da creche. 

 
 
Presencial: 30 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 10 horas 
Total: 40 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A BNCC e os Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 Os Campos de Experiência na prática 
 Processos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 Vivências da Alfabetização na Educação Infantil 
 Vivências da Matemática na Educação infantil; 
 Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem 
 Educação inclusiva 
 Avaliação e Educação infantil: observar, registrar, planejar e agir; 
 Currículo e organização da escola de Educação Infantil. 
 Cultura da Escrita e a criança na sociedade contemporânea; 
 Linguagem oral e linguagem escrita: concepções e inter-relações; 
 Crianças, linguagem oral e linguagem escrita: modos de apropriação. 

 
 
Presencial: 30 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 10 horas  
Total: 40 horas 
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS ( 1  AO 5 ANOS)  

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As competências de leitura e escrita da BNCC; 
 A aprendizagem do ensino de escrita alfabética; 
 Ludicidade na sala de aula; 
 Os diferentes textos em salas de alfabetização; 
 Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do 

conhecimento; 
 O trabalho com gêneros textuais como: agendas, listas, bilhetes, 

recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de 
jogos e brincadeiras; 

 A heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no 
ciclo de alfabetização; 

 Dificuldades de aprendizagem: como trabalhar com estes alunos? 
 Didática e metodologia no ensino de alfabetização matemática;  
 As competências socioemocionais na prática;  
 O ensino da matemática e as novas tecnologias; 
 Projetos didáticos e sequências didáticas em diálogos com os 

diferentes componentes curriculares; 
 Revisão de Produção textual; 
 Produção de texto: escrita compartilhada e autônoma; 
 Trabalho docente articulado: a importância da relação entre sala e aula 

e o AEE; 
 Gestão de sala de aula: planejamento, avaliação e intervenção. 

 

 

 

Presencial: 60 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 20 horas  
Total: 80 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 Contação de histórias; 
 Matemática na pré-escola. 
 A interdisciplinaridade e a importância da música na Educação Infantil; 
 As competências socioemocionais na Educação Infantil. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL -  ANOS FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Língua Portuguesa na BNCC; 
 Práticas inovadoras de Ensino da Língua Portuguesa; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 
 O trabalho com os diferentes gêneros textuais em sala de aula; 
 Projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes 

componentes curriculares; 
 Analisar diversas situações de produção escrita; 
 Elaborar sugestões de alteração para uma proposta de produção escrita; 
 Condições de produção a serem garantidas quando os alunos escrevem 

textos; 
 Socializar diferentes concepções de ensino da produção textual escrita 

e posicionar-se diante delas; 
 Revisão de Produção Textual; 
 Inferências necessárias na produção de texto que contribuam para o 

avanço do aluno em relação a escrita; 
 Trabalho docente articulado: a importância da relação entre sala e aula 

e o AEE; 
 Produção de texto: escrita 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - HISTÓRIA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A História na BNCC; 
 Práticas inovadoras de Ensino de História; 
 A abordagem das atualidades e a construção dos conceitos históricos pelos 

alunos; 
 O protagonismo na aprendizagem de História; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 
horas  
Atividades teórica 
e práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS - GEOGRAFIA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Geografia na BNCC; 
 O estudo do espaço regional e seu significado; 
 Práticas inovadoras de Ensino de Geografia; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS - CIÊNCIAS. 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As ciências naturais na BNCC; 
 O protagonismo na aprendizagem de ciências naturais; 
 Práticas inovadoras de Ensino de Ciências; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL -  ANOS FINAIS - LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Língua Inglesa na BNCC; 
 Práticas inovadoras de Ensino da Língua Inglesa; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS -  MATEMÁTICA  

 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS -  ARTE 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Matemática na BNCC; 
 Reflexões sobre o protagonismo dos alunos na aprendizagem de conceitos 

matemáticos; 
 Práticas inovadoras no Ensino de Matemática; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As competências específicas no campo das Artes na BNCC; 
 As artes visuais; 
 A música; 
 A dança; 
 As artes integradas; 
 Práticas inovadoras de Ensino de Arte; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As novas abordagens da Educação Física na BNCC; 
 Os campos temáticos: Jogos e Brincadeiras, Dança, Lutas, Práticas 

Corporais de Aventura, Ginástica, Esportes. 
 Práticas inovadoras de Ensino de Educação Física; 
 A Educação Física Inclusiva; 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 

 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 Educação, Currículo e Políticas para a Infância; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Educação em tempo integral X Educação Integral; 
 Metodologia na Educação em Tempo Integral. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

FUNCIONÁRIOS   

 

EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA    

 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 Relacionamento Interpessoal;   
 Autoestima; 
 Ginástica Laboral.  Ergonomia 
 Eficiência na Gestão do Tempo.   
 Liderança. 

 
Presencial: 20 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DURANTE O ANO LETIVO, COM 
SOLUCOES PEDAGÓGICAS E TÉCNICAS, CONSIDERANDO A 
LEGISLACAO EDUCACIONAL VIGENTE  

 
Presencial: 120 horas  
ATENDIMENTO 
REMOTO: 80  horas  
Total: 200 horas  
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GESTORES  ESCOLARES 

TEMA CARGA HORÁRIA 
Liderança 

 Comprometimento da liderança com: 

- direcionamento estratégico da escola, definição de expectativas de 
desempenho do aluno e monitoramento dos resultados 
- trabalho focado no aluno e nas partes interessadas 
- empoderamento de professores e funcionários 
- inovação e aprendizagem organizacional 

 Interação e comprometimento da liderança com todas as partes 
interessadas 

 
Foco no aluno 

 Processo Ensino e Aprendizagem (principal processo da escola) 

 Atendimento e acompanhamento das práticas pedagógicas: 
metodologias de ensino, processos avaliativos, planejamento 
pedagógico, estratégias de ensino 

 
Estratégias e Planos 

 Explicitação de objetivos estratégicos 

 Utilização prática do Projeto Político Pedagógico: Farol do PPP 
(Missão, Objetivos Formadores, Valores Orientadores) 

 Elaboração de Planos de Ação 

Informação e Conhecimento 
 Seleção de indicadores para acompanhar o desempenho da escola  

 Monitoramento do desempenho da escola 

 Análise de dados e desempenho da escola 

Resultados 
 Resultados da aprendizagem dos alunos 

 Resultados focados nos alunos e nas partes interessadas 
(expectativas e satisfação) 

 Resultados da eficácia operacional 

Gestão de Pessoas 
 Mediação de conflitos 

 Clima de Confiança 

 Comunicação Eficaz 

  Presencial: 30 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 10  horas  
Total: 40 horas  
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excelência da equipe escolar para o bom desempenho das funções 
de cada profissional 

 Trabalho Cooperativo 

 Motivação X Reconhecimento  

 Empoderamento 

 
Gestão de Processos 

 Planejamento estratégico das ações 

 Gerenciamento da rotina e do trabalho da equipe escolar 

 Compartilhamento de Melhores Práticas (“Benchmarking”) 
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ANEXO II – MINUTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
Pregão :  ________  
Processo :  ________  
Objeto :  ________  
 
 
A ________(nome do licitante)_________, por seu representante legal (doc.anexo), 
inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede _____________ credencia como 
seu representante  o(a) Sr.(a) ________(nome e qualificação)_________, para participar 
do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formulação de 
propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de 
julgamento, nos termos do artigo 4º da Lei 10.520/2002. 
 
 
 
Data _______________ 
 
 
 
___________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO III – MINUTA DE HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 
Pregão :  ________  
Processo :  ________  
Objeto :  ________  
 
 
 
 A ________(nome do licitante)_________, por seu representante legal 
(doc.anexo), inscrita no CNPJ sob nº ______________, com sede _____________ nos 
termos do artigo 4º, VII, da Lei 10.520/2002, declara para os devidos fins de direito que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos nas cláusulas do edital 
em epígrafe. 
 
 Sendo expressão da verdade, subscrevo-me. 
 
 
Data ________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

 
 
Nome da Empresa:  _______________________________________ nº Pág.___ 
 
CNPJ:  _______________________________________  
 
Processo nº ____/_____ 
 
Pregão nº ____/____ 
 

 
 

OBJETO: contratação de empresa que preste serviços técnicos especializados para realizar assessoria 
pedagógica e técnica durante o ano letivo de 2020, de acordo com as condições contidas abaixo. Ressalvo 
ainda, que essa contratação é de grande importância para o município, pois visa a capacitação dos 
educadores, gestores e funcionários da rede de ensino. 

 

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Para o ano de 2020, as atividades serão adequadas às datas e calendários de acordo com as necessidades 
da Secretaria Municipal da Educação, que determinará períodos e dias para atender os profissionais 
participantes, em 510 horas presenciais e remotas de formação e assessoria especializada por áreas de 
atuação. 

Para os Professores os cursos serão desenvolvidos conforme o descrito abaixo: 

Presencial: 90 horas,  

Serão formados grupos de aproximadamente 40 professores cada, sendo divididos de acordo com o ano 
escolar, modalidade ou disciplina em que o profissional atua, incluindo: professor de creche, de pré-
escola, de ensino fundamental 1 e ensino fundamental II e professores de Tempo Integral.   

Total de horas de formação presencial para professores: 250 horas  

 

Para os Gestores (diretores e coordenadores) das Unidades de Ensino serão desenvolvidos conforme 
descrito abaixo: 

Presencial:  40 horas, sendo 5 encontros de 6 horas, presenciais e 10 horas a distância, para uma turma, 
em datas pré-estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação.   

Total de horas presenciais de formação: 40 horas. 
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Para os Funcionários das Unidades Escolares serão desenvolvidos conforme descrito abaixo: 

Presencial:  20 horas, sendo 5 encontros de 4 horas, para uma turma, em datas pré-estabelecidas pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

Total de horas presenciais de formação de funcionários: 20 horas. 

Para os Equipe Técnica da Secretaria da Educação serão desenvolvidos conforme descrito abaixo:  

Atendimento de Assessoria Técnica Presencial:  120 horas, sendo 15 encontros de 8 horas, datas pré-
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a demanda ao longo do ano letivo.  

Atendimento de assessoria   remota, realizada por meio de recursos tecnológicos, como telefone, email e 
Skype: 80 horas, distribuídas ao longo do ano letivo.    

Total de horas de assessoria técnica para equipe técnica da secretaria: 200 horas.  

 

Os encontros presenciais acontecerão em locais determinados pela Secretaria Municipal de Educação. 

Todo material trabalhado nos encontros presenciais durante as formações, deverão ser impressos e 
entregues pela empresa aos participantes dos cursos, por meio de apostilas, nos dias de formação. 

A metodologia de capacitação deverá considerar as diversas formas de aprendizagem dos participantes, 
utilizando-se de múltiplas linguagens, textual, em vídeos, musical, vivencias, artística, bem como garantir 
a participação ativa na própria aprendizagem pelos participantes.  

A empresa deverá disponibilizar um canal telefônico e e-mail para que todos os participantes do programa 
de formação possam interagir solucionando as principais dúvidas sobre o curso, tarefas e agenda de 
implantação. 

 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A empresa contratada deverá: 

Manter, durante a realização dos cursos, obrigatoriamente, contato constante com equipe técnica da 
Secretaria da Educação de Estiva Gerbi, indicando por ocasião da assinatura do contrato um técnico para 
a direção pedagógica do serviço, com currículo e comprovação de experiência para dirigir os serviços. 

Elaborar relatórios mensais com descritivos das formações, ocorrências, participação e devolutiva, bem 
como uma síntese da avaliação dos palestrantes realizada pelos cursistas em todos os encontros 
presenciais (pesquisa de satisfação qualitativa). 
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Substituir, às suas expensas, eventuais formadores que não cumpram aos requisitos pré-estabelecidos 
neste termo de referência bem como eventuais ausências de formadores nos dias de encontros 
presenciais.  

Responsabilizar-se, sem quaisquer ônus adicionais à Prefeitura, por todos as despesas com os formadores 
decorrentes de transporte, mobilização de pessoal, alimentação, hospedagem e impostos decorrentes de 
contratação dos mesmos. 

 

Atender, prontamente, todo os pedidos de esclarecimentos solicitados pela Secretaria Municipal de 
Educação de Estiva Gerbi  e/ou provenientes de cursistas. 

Responsabilizar-se por danos e acidentes que possam causar a terceiros. 

A empresa deverá comprovar experiência anterior na execução dos serviços, comprovadas por atestado 
técnico, comprovadas com nota fiscal ou contrato detalhado. 

Os ministrantes das formações deverão ser especialistas (especialistas, mestres ou doutores) nos temas 
sob sua responsabilidade ou ter atuação de referência comprovada na área, com publicação de livros ou 
artigos de referência sobre os conteúdos solicitados neste Termo de Referência. 

 

DO PRAZO 

O contrato deverá ter o prazo de 09 (nove) meses, de acordo com o cronograma estabelecido no Anexo 
Único deste Termo, com possibilidade de renovação, com inserção de novo programa pragmático desde 
que a administração identifique a necessidade e observada a legislação vigente. 

O prazo máximo para início da execução dos serviços será de até 15 (quinze) dias úteis a contar da 
assinatura do respectivo contrato de prestação de serviços. 

No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha impossibilitar o cumprimento do referido 
prazo de início dos serviços, a contratada deverá comunicar por escrito a Prefeitura Municipal, indicando 
a data em que efetivará o início da execução do serviço, não podendo o adiamento ser superior a 10 (dez) 
dias corridos. 

DO PAGAMENTO 

O pagamento somente será efetivado com apresentação da nota fiscal eletrônica acompanhada do 
“atesto” pelo responsável confirmando a execução do objeto deste certame, de acordo com o seguinte 
cronograma de execução em 9 parcelas: 

 

Cronograma de execução e pagamento: 9 parcelas, nas seguintes conformidade: 
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Etapas Previsão de 
execução 

Serviços % pagamento 

1 Abril Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria; 
Capacitações presenciais de gestores 
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 
Capacitações presenciais dos professores; 
Obs: Conteúdos programados no mês de abril, 
divididos em duas etapas 1 e 2 – Sendo a primeira 
etapa a assessoria e a segunda, a capacitação. 
 

20% 

2  Maio  Capacitações presenciais de gestores e 
funcionários; 
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria; 

10% 

3 Junho  Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

4 Julho  Capacitações dos gestores; 
Capacitação presencial de professores; 

10% 

5 Agosto  Capacitação presencial de professores;  
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

6 Setembro  Capacitações presenciais de gestores e 
funcionários; 
Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

7 Outubro  Capacitações presenciais de gestores e 
funcionários; 
 

10% 

8 Novembro  Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 

9 Dezembro  Assessoria presencial para Equipe Técnica da 
secretaria;  
 

10% 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE 

 

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A BNCC e os Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 O desenvolvimento prático dos Campos de Experiências; 
 Processos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 Vivências da Alfabetização na Educação Infantil 
 Vivências da Matemática na Educação infantil; 
 Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem 
 Educação inclusiva 
 Avaliação e Educação infantil: observar, registrar, planejar e agir; 
 Currículo e organização da escola de Educação Infantil. 
 Os bebês, as professoras e a literatura; 
 Bebês, interações e linguagem; 
 Nas interações sociais, a construção da linguagem dos bebês; 
 Brincar, cantar, narrar: os bebês como autores; 
 Da linguagem à fantasia; 
 Contação de história; 
 Acalantos, a linguagem dos bebês; 
 As competências socioemocionais na prática da creche. 

 
 
Presencial: 30 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 10 horas 
Total: 40 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A BNCC e os Direitos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 Os Campos de Experiência na prática 
 Processos de Aprendizagem na Educação Infantil; 
 Vivências da Alfabetização na Educação Infantil 
 Vivências da Matemática na Educação infantil; 
 Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem 
 Educação inclusiva 
 Avaliação e Educação infantil: observar, registrar, planejar e agir; 
 Currículo e organização da escola de Educação Infantil. 
 Cultura da Escrita e a criança na sociedade contemporânea; 
 Linguagem oral e linguagem escrita: concepções e inter-relações; 
 Crianças, linguagem oral e linguagem escrita: modos de apropriação. 

 
 
Presencial: 30 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 10 horas  
Total: 40 horas 
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS ( 1  AO 5 ANOS)  

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As competências de leitura e escrita da BNCC; 
 A aprendizagem do ensino de escrita alfabética; 
 Ludicidade na sala de aula; 
 Os diferentes textos em salas de alfabetização; 
 Planejando a alfabetização; integrando diferentes áreas do 

conhecimento; 
 O trabalho com gêneros textuais como: agendas, listas, bilhetes, 

recados, avisos, convites, cartas, cardápios, diários, receitas, regras de 
jogos e brincadeiras; 

 A heterogeneidade em sala de aula e os direitos de aprendizagem no 
ciclo de alfabetização; 

 Dificuldades de aprendizagem: como trabalhar com estes alunos? 
 Didática e metodologia no ensino de alfabetização matemática;  
 As competências socioemocionais na prática;  
 O ensino da matemática e as novas tecnologias; 
 Projetos didáticos e sequências didáticas em diálogos com os 

diferentes componentes curriculares; 
 Revisão de Produção textual; 
 Produção de texto: escrita compartilhada e autônoma; 
 Trabalho docente articulado: a importância da relação entre sala e aula 

e o AEE; 
 Gestão de sala de aula: planejamento, avaliação e intervenção. 

 

 

 

Presencial: 60 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 20 horas  
Total: 80 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 Contação de histórias; 
 Matemática na pré-escola. 
 A interdisciplinaridade e a importância da música na Educação Infantil; 
 As competências socioemocionais na Educação Infantil. 
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL -  ANOS FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Língua Portuguesa na BNCC; 
 Práticas inovadoras de Ensino da Língua Portuguesa; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 
 O trabalho com os diferentes gêneros textuais em sala de aula; 
 Projetos didáticos e sequências didáticas em diálogo com os diferentes 

componentes curriculares; 
 Analisar diversas situações de produção escrita; 
 Elaborar sugestões de alteração para uma proposta de produção escrita; 
 Condições de produção a serem garantidas quando os alunos escrevem 

textos; 
 Socializar diferentes concepções de ensino da produção textual escrita 

e posicionar-se diante delas; 
 Revisão de Produção Textual; 
 Inferências necessárias na produção de texto que contribuam para o 

avanço do aluno em relação a escrita; 
 Trabalho docente articulado: a importância da relação entre sala e aula 

e o AEE; 
 Produção de texto: escrita 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS - HISTÓRIA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A História na BNCC; 
 Práticas inovadoras de Ensino de História; 
 A abordagem das atualidades e a construção dos conceitos históricos pelos 

alunos; 
 O protagonismo na aprendizagem de História; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 
horas  
Atividades teórica 
e práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS - GEOGRAFIA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Geografia na BNCC; 
 O estudo do espaço regional e seu significado; 
 Práticas inovadoras de Ensino de Geografia; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS - CIÊNCIAS. 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As ciências naturais na BNCC; 
 O protagonismo na aprendizagem de ciências naturais; 
 Práticas inovadoras de Ensino de Ciências; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL -  ANOS FINAIS - LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Língua Inglesa na BNCC; 
 Práticas inovadoras de Ensino da Língua Inglesa; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS -  MATEMÁTICA  

 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS -  ARTE 

 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 A Matemática na BNCC; 
 Reflexões sobre o protagonismo dos alunos na aprendizagem de conceitos 

matemáticos; 
 Práticas inovadoras no Ensino de Matemática; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As competências específicas no campo das Artes na BNCC; 
 As artes visuais; 
 A música; 
 A dança; 
 As artes integradas; 
 Práticas inovadoras de Ensino de Arte; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 As novas abordagens da Educação Física na BNCC; 
 Os campos temáticos: Jogos e Brincadeiras, Dança, Lutas, Práticas 

Corporais de Aventura, Ginástica, Esportes. 
 Práticas inovadoras de Ensino de Educação Física; 
 A Educação Física Inclusiva; 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
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PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL –  ENSINO EM TEMPO INTEGRAL 

 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 Educação, Currículo e Políticas para a Infância; 
 As competências socioemocionais na prática; 
 Educação em tempo integral X Educação Integral; 
 Metodologia na Educação em Tempo Integral. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

 

Presencial: 08 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 02  horas  
Total: 10 horas  
 

 

FUNCIONÁRIOS   

 

EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA    

 As competências socioemocionais na prática; 
 Letramento: um olhar para os alunos não alfabéticos no Fundamental II. 
 Formação Continuada de Língua Portuguesa com base em demandas 

diagnosticadas no primeiro semestre. 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 Relacionamento Interpessoal;   
 Autoestima; 
 Ginástica Laboral.  Ergonomia 
 Eficiência na Gestão do Tempo.   
 Liderança. 

 
Presencial: 20 horas  
 

TEMA CARGA HORÁRIA 

 ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DURANTE O ANO LETIVO, COM 
SOLUCOES PEDAGÓGICAS E TÉCNICAS, CONSIDERANDO A 
LEGISLACAO EDUCACIONAL VIGENTE  

 
Presencial: 120 horas  
ATENDIMENTO 
REMOTO: 80  horas  
Total: 200 horas  
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GESTORES  ESCOLARES 

TEMA CARGA HORÁRIA 
Liderança 

 Comprometimento da liderança com: 

- direcionamento estratégico da escola, definição de expectativas de 
desempenho do aluno e monitoramento dos resultados 
- trabalho focado no aluno e nas partes interessadas 
- empoderamento de professores e funcionários 
- inovação e aprendizagem organizacional 

 Interação e comprometimento da liderança com todas as partes 
interessadas 

 
Foco no aluno 

 Processo Ensino e Aprendizagem (principal processo da escola) 

 Atendimento e acompanhamento das práticas pedagógicas: 
metodologias de ensino, processos avaliativos, planejamento 
pedagógico, estratégias de ensino 

 
Estratégias e Planos 

 Explicitação de objetivos estratégicos 

 Utilização prática do Projeto Político Pedagógico: Farol do PPP 
(Missão, Objetivos Formadores, Valores Orientadores) 

 Elaboração de Planos de Ação 

Informação e Conhecimento 
 Seleção de indicadores para acompanhar o desempenho da escola  

 Monitoramento do desempenho da escola 

 Análise de dados e desempenho da escola 

Resultados 
 Resultados da aprendizagem dos alunos 

 Resultados focados nos alunos e nas partes interessadas 
(expectativas e satisfação) 

 Resultados da eficácia operacional 

Gestão de Pessoas 
 Mediação de conflitos 

 Clima de Confiança 

 Comunicação Eficaz 

  Presencial: 30 horas  
Atividades teórica e 
práticas: 10  horas  
Total: 40 horas  
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PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA:  

 
TOTAL GLOBAL R$ _____0,00 
 
Prazo de validade da proposta _______dias. 
Condições de Pagamento _____________ 
Prazo de entrega ____________________ 
 

Estiva Gerbi - SP,__ de _________de 20__. 
 

 
________________________________ 

Assinatura 
Nome 
Cargo 

Carimbo da Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Excelência da equipe escolar para o bom desempenho das funções 
de cada profissional 

 Trabalho Cooperativo 

 Motivação X Reconhecimento  

 Empoderamento 

 
Gestão de Processos 

 Planejamento estratégico das ações 

 Gerenciamento da rotina e do trabalho da equipe escolar 

 Compartilhamento de Melhores Práticas (“Benchmarking”) 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO 
TRABALHO 
 
 
 
 
Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), 
interessada em participar no processo licitatório, na Modalidade Pregão (presencial) nº 
___/___, da Prefeitura do Município de Estiva Gerbi/SP, declaro sob as penas da lei que 
a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal. 
 
 
 
 
 
Local e Data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome, RG e Assinatura do representante legal. 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Declaro, sob a pena da Lei, sem prejuízo das sansões e multas previstas 
neste ato convocatório, que a empresa _____________________, CNPJ nº 
____________, é Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, cujo 
os termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de 
preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do pregão presencial 
nº ____/____, realizado pela Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi – SP. 
 
 
 
 
 
 
 
Estiva Gerbi, ___ de _____de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal. 
RG.: 
Nome: 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº ____ 

 
CONTRATO DE _______________ FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESTIVA GERBI E A EMPRESA ____________. 
 
 
 A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 67.168.856/0001-41, com sede na Avenida Adélia 
Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP, neste ato representada pelo Prefeita 
Municipal, a Senhora CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES, brasileira, portadora 
do RG/SP nº 21.121.926-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 168.379.038-37, aqui denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ______________, situada 
_________________________________, representa da pelo Sr(a)______________, 
Doc._______, aqui denominada simplesmente CONTRATADA, pactuam no presente 
Contrato, cuja celebração foi autorizada em razão de determinação de despacho nos 
autos do Processo Licitatório nº_____– Pregão Presencial nº______– que é regida pela 
Lei 10.520/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie, atendendo as cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 
 
 1.1 -  O presente contrato tem por objeto__________, de acordo com o 
edital completo. 
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
 2.1 – O valor global do presente contrato é de R$ ____________ 
(___________), assim distribuídos por item conforme ANEXO I, que faz parte integrante 
deste contrato, que onerará o orçamento vigente. 
  
 2.2 – Os preços propostos poderão ser objeto de repactuação entre as 
partes, com base na adequação aos novos preços de mercado, limitado ao menor preço 
por item, praticado no mercado, devendo a CONTRATADA justificar e comprovar os 
reajustes praticados, respeitadas as disposições vigente. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
 3.1 – As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão 
por conta dos recursos disponíveis, constantes das dotações orçamentárias de 
conformidade com o item 13 do edital, consignados no orçamento vigente. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

CLAUSULA QUARTA – DA FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 4.1 – A prestação dos serviços será de conformidade com os itens 10, 11 
e anexo I do edital completo. 
 
CLAUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
 5.1 – O contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração, contatos da data de sua assinatura, ou até 
a prestação total do objeto licitado especificado no folheto descritivo Anexo I do Edital, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de 
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses 
conforme disposto no artigo 57, II da lei 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLAUSULA SEXTA – DOS IMPOSTOS 
 
 6.1 – Os tributos e demais encargos decorrentes da execução do presente 
contrato por parte da Contratada, será de exclusiva responsabilidade desta quanto aos 
recolhimentos, bem assim todos e quaisquer encargos relativos a funcionários por ela 
contratados para execução deste contrato. 
 
CLAUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
  7.1 – Os serviços prestados terão pagamento estipulados em até 30 (trinta) 
dias a contar da data de entrega do Documento Fiscal. 
 
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 
 
 8.1 – O ajuste será de conformidade com a legislação federal e no caso de 
aumento ou reduções dos preços dos serviços serão adotados os critérios do governo 
federal com as devidas planilhas de custos. 
 
CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 
 
 9.1 – As penalidades serão de acordo com o Edital completo. 
 
CLAUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
 
 10.1 – A Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP, poderá rescindir de pleno 
direito o contrato, independentemente de aviso, notificação, ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à contratada qualquer direito à indenização nos seguintes 
casos: 
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a) Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata, protestos, 
concurso de credores, cisões ou fusões; 
 

b) Caso o contrato venha a ser objeto de qualquer espécie de 
transação, tais como transferência, cauções ou outras, sem 
autorização prévia da Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi/SP. 

 

c) Paralisação ou atraso na prestação dos serviços. 
 
 
 10.2 – A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, relativamente ao objeto da 
licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato, 
conforme estabelece o artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
 10.3 – Se a Prefeitura Municipal, tiver que ingressar em juízo em consequência 
deste contrato, a contratada, sem prejuízo de indenização e das sanções cabíveis, 
pagará a primeira, a título de honorário advocatícios, a importância correspondente a 
10% (dez por cento) do valor da causa. 
 
 10.4 – Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem 
transcritos o Edital e seus anexos. 
 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
 
 11.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas deste contrato, cabendo a parte vencida arcar com os pagamentos das custas 
processuais e demais cominações legais. 
 
Estiva Gerbi......de........de 2020 
 
 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI 
CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES 
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CONTRATADO 
EMPRESA........................................ 
 
 
TESTEMUNHA      TESTEMUNHA 
 

 
 
  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Avenida Adélia Caleffi Gerbi, 15 – Estiva Velha – Estiva Gerbi/SP – Fone (19) 3868-1111 
 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 

CONTRATADA: ___________________________ 

CONTRATO N° ____________ , Proc.____, Pregão Presencial n°: ____ 
OBJETO:  ________________________ 
 

ADVOGADO(S): (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, 
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de 
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 
 

Estiva Gerbi, _______________________________________ 
 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI  
 
 

Cláudia Botelho de Oliveira Diegues 
Prefeita Municipal 
 
 
 
CONTRATADA _________________________________________  
 
CONTRATADA 
RG.                           CPF   
Representante 
  


