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EDITAL DE PREGÃO Nº 
PROCESSO Nº 

 
TIPO: MENOR PREÇO 

 
 
 A Prefeitura do Município de Paraíba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, torna público, para 
conhecimento de interessados, que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
execução direta, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Contratação de empresa especializada em 
Formação de Gestores, com a finalidade de capacitar os diretores da rede municipal de ensino, visando o 
desenvolvimento pleno das unidades Escolares, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
especificado no Anexo I – Termo de Referência do Edital.  
 
 
A Licitação é do tipo MENOR PREÇO e será processada na conformidade do disposto na Lei 
10.520/2002, no Decreto Municipal nº 1.479/2017 e subsidiariamente na Lei 8.666/1993 e suas 
alterações, e das condições estabelecidas neste edital e nos seguintes anexos que o integram: 
 
 
Anexo I -   Termo de Referência  
Anexo II -   Cronograma de Entrega 
Anexo III -   Proposta de Preços 
Anexo IV -  Declaração de Enquadramento 
Anexo V -   Carta de Credenciamento 
Anexo VI -   Habilitação Prévia 
Anexo VII-   Contrato 
Anexo VIII - Apresentação da Formação   
 
 
As propostas dos interessados serão recebidas pelo pregoeiro designado pela Portaria nº 149/2019 de 

26/09/2018, até o dia 19 de julho de 2019 ás 10h00min (Horário Local). 
 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PRAZO 
 
O prazo de fornecimento dos serviços objeto do Edital será em até 15 (quinze) dias, após solicitação e 
orientação da Secretaria Municipal de Educação, contado da assinatura do contrato em até 06 (seis) 
meses podendo ser prorrogada conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93.  
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Os serviços deverão ser de 1ª (primeira) qualidade e atender as especificações constantes do anexo I, 
constante deste Edital. 
 
A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 
vinculada.  
 
Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta 
Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias 
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113.  
 
Decaíra do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não 
o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura 
dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 
falhas ou irregularidades que viciam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94), (devidamente protocolado na PMPS). Obs: Não 
será aceito via correio. 
 
As respostas do pregoeiro às dúvidas e questionamentos suscitados serão dadas por escrito e 
encaminhadas a todos os adquirentes do Edital, bem assim afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Paraíba do Sul, para ciência de quaisquer outros interessados. 
 
Quando o questionamento implicar alteração de condição básica da licitação, o Edital será revisto e o 
prazo de apresentação das propostas será reaberto. 
 
1 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital. 
 
1. SOMENTE PODERÃO APRESENTAR PROPOSTAS AS EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL 
EXPRESSO NO ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR ESPECIFIQUE ATIVIDADE 
PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO. 
 
1.1-Os interessados, ou seus representantes legais, deverão fazer seu credenciamento, na sessão 
pública de instalação do pregão, comprovando possuir poderes para formular propostas e para a prática 
de todos os demais atos do certame. 
 
1.1.2 – Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do fornecimento: 
 
a) empresas em estado de falência, ou concordata; 
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b) empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta 
ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito 
de contratar ou licitar com a Administração Pública. 
 
c) servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Paraíba do Sul, bem assim a 
empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 
 
2 - PARA O CREDENCIAMENTO DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS, 
QUE DEVERÃO SER ENTREGUES FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 
 
a) tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro de registro comercial, 
registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular, com assinatura 
reconhecida firma em cartório da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar 
preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea a, que comprove os 
poderes do mandante para outorga, ou poderes para credenciar outra pessoa responsável para ofertar 
lances. 
 
c) Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 
2.1 – A licitante deverá credenciar um responsável pela oferta de lances durante o certame conforme 
minuta de credenciamento Anexo V, sob pena de ficar impedida de ofertar lances. 
 
2.2 - Declaração de Habilitação Prévia conforme Anexo VI, de acordo com o inciso VII, artigo 4º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, podendo 
o credenciado ou representante preencher a declaração no momento da abertura da sessão. 
 
2.3 – Declaração de enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no caso de 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme modelo constante em anexo a este Edital, 
conforme Anexo IV. A não entrega da Declaração prevista neste subitem, indicará que a licitante optou 
por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
2.4 - A Micro Empresa (ME) e / ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que pretenda sua inclusão no 
regime diferenciado concedido pela Lei Complementar nº. 123/06 deverá comprovar sua condição de ME 
ou EPP mediante apresentação de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Unidade 
da federação (UF) da sede da licitante (AArrttiiggoo  88ºº..  IINN  110033//22000077  DDNNRRCC). 
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2.5 – A não entrega da Declaração de Enquadramento e Certidão Simplificada prevista nos subitens 2.3 e 
2.4, indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 
123/2006. 
 

2.6. A Declaração supracitada no item 2.5 deverá ser apresentada fora dos envelopes (I - proposta de 
preços) e (II - habilitação), a qual deverá ser entregue ao Pregoeiro para que a empresa usufrua dos 
privilégios da Lei nº123/06 
 

2.7. O credenciamento do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente 
será procedido pelo Pregoeiro se o interessado comprovar tal situação jurídica através do seu instrumento 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu 
nome como ME ou EPP, ou através da apresentação do comprovante de enquadramento do licitante na 
condição de ME ou EPP mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo 
órgão de registro de seus atos constitutivos; 
 

2.8. O descumprimento da lei, sem prejuízo das sanções cabíveis, não acrescendo ao nome credenciado as 
extensões ME ou EPP, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios 
da Lei Complementar n° 123/06 aplicáveis ao presente certame; 
 

2.9. A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa de pequeno porte é única e 
exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um 
enquadramento falso ou errôneo. 
 

2.10. A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123, caracteriza 
o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e 
da sanção prevista no edital. 
 

2.11. Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo 
estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, 
devendo estar ciente que estará renunciando a fase de lance, de negociação e a interposição de recursos. 
 

2.12 - As empresas interessadas deverão apresentar a documentação a seguir indicada, bem como os 
documentos exigidos neste Edital para a qualificação específica: 
 

3 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

As propostas e a documentação de habilitação das firmas interessadas deverão ser entregues em 
envelopes separados, não transparentes, lacrados e rubricados no fecho, com o seguinte endereçamento: 
 

AO PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
PREGÃO Nº 055/2019 
LICITANTE: 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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AO PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 
PREGÃO Nº 056/2019 
LICITANTE: 
ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
3.1 - Não será admitido o encaminhamento de propostas via fax, por meio eletrônico ou similar. 
 
3.2 - Após o recebimento dos envelopes, não serão aceitas juntada ou substituição de quaisquer 
documentos, nem retificação de preços ou condições. 
 
3.3 - O recebimento dos envelopes não conferirá aos proponentes qualquer direito contra o órgão 
promotor da licitação, observadas as prescrições da legislação específica. 
 
3.4 - Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação deverão conter, obrigatoriamente: 
 
3.4.1 - ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
A Proposta de Preços, conforme o modelo do Anexo III compreenderá: 
 
a) a descrição detalhada dos bens ofertados, com a indicação de uma única marca.  
 
b) os preços unitários e totais de cada item cotado; 
 
c) os preços deverão ser cotados com até duas casas decimais. 
 
d) o cronograma de entrega nas condições estabelecidas anexo II, com a indicação do prazo para 
conclusão do fornecimento e local de entrega, devidamente assinado e carimbado (CNPJ), caso o 
licitante não entregue o pregoeiro considerará o exposto no Edital. 
 
e) O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da abertura da proposta. 
 
3.4.1.1 O valor do item informado deve ser inferior ou igual ao valor de referência do respectivo item, 
conforme o Anexo I - Termo de Referência deste Edital. 
 
3.4.1.2 - A proposta deverá estar preenchida com clareza, em 01 (uma) via, sem emendas, rasuras, 
borrões, acréscimos ou entrelinhas, com a indicação do número desta licitação, a identificação e 
endereço completo da proponente. 
 
3.4.1.3 - Na formulação da proposta, a licitante deverá computar todos os custos relacionados com o 
fornecimento, ficando esclarecido que não será admitida qualquer alegação posterior que vise a 
ressarcimento de custos não considerados nos preços cotados, ressalvadas as hipóteses de criação ou 
majoração de encargos fiscais. 
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3.4.1.4 - Os preços cotados deverão ser referidos à data-limite de recebimento das propostas, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo, portanto, computar qualquer custo 
financeiro para o período de processamento das faturas. 
 
3.4.1.5 - Não serão consideradas propostas com ofertas de vantagem não prevista no Edital. 
 
3.4.1.6 - Para efeito do pagamento das faturas, a proponente poderá indicar o número de conta corrente e 
o endereço da agência bancária onde deseja que sejam efetuados os créditos correspondentes. 
 
3.5 - ENVELOPE 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
Habilitação Jurídica: 
 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo (estatuto ou contrato social), devidamente registrado, atualizado com a indicação dos 
atuais administradores ou dirigente; 
 
b.1) SOMENTE PODERÃO APRESENTAR PROPOSTAS AS EMPRESAS CUJO OBJETO SOCIAL 
EXPRESSO NO REGISTRO COMERCIAL, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR 
ESPECIFIQUE ATIVIDADE PERTINENTE E COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PRESENTE 
LICITAÇÃO. 
 
c) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando se tratar de firma estrangeira em funcionamento no país e a atividade assim o exigir.  
 
Qualificação Econômico-Financeira: 
 
d) certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante; 
 
Para Regularidade Fiscal: 
 
e) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 
 
f) inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo à sede da licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital; 
 
g) certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 
h) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo inclusive as contribuições 
sociais (INSS); 
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i) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante. 
 

j) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante. 
 

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;  
 

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal 
 

l) Declaração expressa do responsável pela empresa, de que não possui em seu quadro pessoal 
empregado (s) com menos de 18(dezoito) anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 
16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei 9.854/99). 
 

3.5.2 - Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas em 
cartório, pregoeiro ou pelos membros da equipe de apoio. 
 

3.5.3 - Não serão aceitos documentos com data de validade vencida. Os documentos que não tragam 
seus prazos de validade expresso, só serão aceitos desde que não ultrapassem o prazo de 60 (sessenta) 
dias da data de sua respectiva emissão. 
 

4 - RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS. 
 

Os envelopes das propostas e da documentação de habilitação além de poderem ser recebidos 
anteriormente à data marcada, poderão ser recebidos pelo pregoeiro, em sessão pública, na data, horário 
e local seguintes: 
 

Data: 19 de julho de 2019. 
Horas:10h00min 
Local: Secretaria Municipal de Compras e Licitações 
Endereço: Rua Visconde da Paraíba, nº 11 – Centro, Paraíba do Sul/RJ. 
 

4.1 - Colhidas as assinaturas dos representantes das licitantes na Ata de Credenciamento, o pregoeiro 
encerrará a fase de recebimento dos envelopes, indagando dos licitantes se formalmente preenchem os 
requisitos da habilitação estabelecidos por este Edital, recebendo e registrando as declarações formais de 
que atendem a essa condição, nos termos do modelo VI deste edital. 
 

4.2 - Uma vez iniciada a reunião para a abertura dos envelopes das propostas, não será recebida 
nenhuma outra oferta de licitante retardatário e em nenhuma hipótese será concedido prazo para 
apresentação de documentos exigidos neste Edital, nem admitida qualquer retificação ou alteração das 
condições ofertadas. 
4.3 - Constatada a inviolabilidade dos envelopes, o pregoeiro procederá, imediatamente, à abertura das 
propostas de preços, cujos documentos serão lidos e rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes 
presentes e credenciados. 
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4.4 - Os envelopes da documentação de habilitação permanecerão fechados, em poder do pregoeiro, e 
serão abertos após a análise da aceitabilidade das propostas, apenas em relação ao ofertante da 
proposta de menor valor por item. 
 

4.5 - Verificada a conformidade das propostas com os requisitos formais estabelecidos no edital, o 
pregoeiro dará início à etapa competitiva da licitação através de lances verbais e sucessivos, que poderão 
ser oferecidos pelos autores da proposta de valor mais baixo e das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores à primeira. 
 

4.6 - Se não houver pelo menos três propostas nas condições indicadas no subitem anterior, poderão 
fazer lances verbais os autores das três melhores propostas, quaisquer que tenham sido os preços 
indicados nas propostas escritas, aí incluída a de menor valor; 
 

4.7 - A etapa de lances verbais terá duração não superior a 20 (vinte) minutos, prazo que poderá ser 
prorrogado por uma vez a critério do pregoeiro, em decisão justificada.  
 

4.8 - Encerrado esse tempo, o pregoeiro fará a análise das propostas, na forma a seguir indicada: 
 

4.8.1 - Os lances serão iniciados, a cada rodada, pelo detentor da proposta de maior valor até então 
apurada dentre os selecionados. 
 

4.8.2 - O intervalo mínimo de valor para cada lance será estabelecido pelo Pregoeiro, de acordo com os 
valores envolvidos e para dar celeridade à licitação. 
 

4.8.3 - Será admitido ao licitante oferecer lance superior ao menor valor até então apurado, desde que 
seja inferior ao seu, e que respeite o limite estabelecido pelo Pregoeiro. 
 

4.8.4 - Não haverá limites de rodadas para a apresentação de lances; e 
 

4.8.5 - Os representantes dos licitantes poderão comunicar-se livremente com suas sedes por meio de 
telefones celulares - desde que não atrapalhem o bom andamento da sessão de julgamento. 
 

4.8.6 - Finalizada a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 

5 - JULGAMENTO DA LICITAÇÃO - ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
 

Análise da aceitabilidade das propostas 
 

5.1 - A Análise da aceitabilidade das propostas, a começar pela de valor mais baixo, compreenderá o 
exame: 
 

a) da compatibilidade das características dos bens ofertados com as especificações indicadas no Anexo I; 
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b) da compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado e com os custos reais 
estimados para a execução do contrato e com as disponibilidades orçamentárias da Administração; 
 

c) da adequação dos prazos indicados no cronograma de entrega com o estabelecido neste Edital para a 
conclusão do fornecimento. 
 

5.2 - Serão consideradas inaceitáveis, sendo desclassificadas, as propostas: 
 

a) que não contiverem todos os dados exigidos para o Envelope 01; 
 

b) que não atenderem aos requisitos mínimos das especificações (Anexo I); 
 

c) que ofertarem preços irrisórios, manifestamente inexequíveis, ou incompatíveis com os valores de 
mercado, inclusive pela omissão de custos tributários incidentes sobre a contratação. 
 

5.3 - Classificação das propostas 
 

As propostas consideradas aceitáveis serão classificadas segundo a ordem crescente dos preços finais, a 
partir do valor mais baixo. 
 

5.3.1 - Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, globais ou por itens, conforme o 
caso, resultantes dos valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos. 
 

5.3.2 - O pregoeiro (a) fará a conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na 
hipótese de divergência entre valores unitários e totais, prevalecerão, para efeito de classificação, os 
valores unitários, ficando esclarecido que o pregoeiro fará as correções de soma que se fizerem 
necessárias e que os valores corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
 

5.3.3 - O pregoeiro indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre a aceitabilidade ou 
inaceitabilidade de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação das propostas. 
 

5.4 - Análise de qualificação (habilitação) dos licitantes 
 

5.4.1 - Uma vez classificadas e ordenadas às propostas, a etapa seguinte do julgamento consistirá na 
análise da habilitação dos licitantes. 
 

5.4.2 - O pregoeiro procederá à abertura do envelope da documentação de habilitação do autor da 
proposta classificada em primeiro lugar, para verificação do atendimento das exigências estabelecidas 
neste edital. 
 

5.4.2.1. - No caso da licitante ser uma microempresa ou empresa de pequeno porte, se esta apresentar 
restrições quanto à regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
em que a mesma for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
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5.4.3 - Constatando o atendimento dos requisitos de habilitação, o licitante será declarado vencedor do 
certame. 
 

5.4.4 - Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou se o seu autor não atender aos 
requisitos de habilitação, o pregoeiro fará a abertura do envelope da documentação do autor da proposta 
classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que uma oferta e seu autor atendam, 
integralmente, aos requisitos do edital, sendo, então, o licitante declarado vencedor. 
 

5.4.5 - Uma vez proclamado o vencedor da licitação, o pregoeiro poderá negociar com estes melhores 
condições para o fornecimento, inclusive quanto aos preços. Em caso de resultado positivo na 
negociação, os novos valores ajustados serão consignados na ata da sessão, adjudicado o objeto ao 
vencedor e passarão a compor a proposta, observado o disposto no subitem 7.2 deste Edital. 
 

5.4.6 - Se o resultado proclamado não for aceito e algum licitante manifestar, imediatamente, em sessão, 
a intenção de recorrer, o pregoeiro suspenderá a sessão e será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) 
dias para apresentar as razões do recurso, assegurando-se aos demais licitantes prazo igual, após o 
término do prazo do recorrente, em continuidade e sem prévia notificação, para oferecimento de contra-
razões correspondentes. 
 

5.4.7 - Decididos os recursos eventualmente formulados, pela autoridade competente, ou inexistindo 
estes, seguirá o processo para a adjudicação do objeto e homologação do certame, sendo o vencedor 
convocado para assinar o contrato. 
 

6 - RESULTADO DO JULGAMENTO-HOMOLOGAÇÃO  
 

O resultado final da licitação constará da ata da sessão pública, a ser assinada pelo pregoeiro e pelos 
licitantes, na qual deverão ser registrados os valores das propostas escritas, os valores dos lances 
verbais oferecidos, com os nomes dos respectivos ofertantes, as justificativas das eventuais declarações 
de aceitabilidade/inaceitabilidade e classificação/desclassificação de propostas, bem como de 
habilitação/inabilitação proclamadas, bem assim quaisquer outras ocorrências da sessão. 
 

6.1 - Assinada a ata da sessão pública, o pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade 
competente, para adjudicação do objeto ao vencedor, caso tenha havido recurso, e homologação. 
 

6.2 - O despacho da adjudicação e homologação será publicado e afixada no Quadro de Avisos da 
Prefeitura Municipal, para conhecimento geral. 
 

7 - CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO-GARANTIAS E PENALIDADES 
 

Homologado o resultado da licitação, a vencedora terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do 
recebimento da comunicação específica, para assinar o Contrato respectivo (quando for o caso), que 
obedecerá às condições indicadas na minuta do Anexo VII, na qual estão definidas condições da 
execução de fornecimento, do pagamento de preços, as obrigações da contratada e as penalidades a que 
estarão sujeita para eventual inobservância das condições ajustadas. 
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7.1 - Quando o valor original da proposta tiver sido alterado por conta do lance (s) oferecido(s) na sessão 
pública do pregão, o licitante adjudicatário deverá apresentar no prazo fixado para assinatura do contrato, 
nova planilha de preços, com os valores correspondentes à adjudicação, a qual substituirá a primitiva, 
como parte integrante do contrato. 
 

7.2 - A contratada executará o fornecimento com observância rigorosa das Especificações Técnicas 
(Anexo I), das condições deste Edital e de sua proposta e de acordo com o Cronograma de Entregas 
(Anexo II). 
 

7.3 - No interesse da Administração o valor do contrato decorrente desta licitação poderá ser acrescido ou 
reduzido em até 25% (vinte e cinco por cento), com o aumento ou supressão dos quantitativos 
correspondentes sem que disso resulte para a contratada direito a qualquer reclamação ou indenização. 
 

7.4 - Os bens/serviços fornecidos deverão estar garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação, de 
montagem, de embalagem, de transporte e descarga nos locais de entrega, pelo prazo indicado na 
proposta e nas condições estabelecidas no Anexo I deste Edital, devendo a fornecedora substituir por sua 
conta e nos prazos fixados pelo órgão contratante os bens que forem considerados inadequados às 
especificações, bem como os que forem recusados por defeitos ou apresentarem avarias que 
comprometam o seu uso regular e adequado. 
 

7.4.1 - CONDIÇÕES DE ENTREGA: O prazo de entrega será em até 15 (quinze) dias após solicitação e 
orientação da Secretaria Municipal de Educação, contado da assinatura do contrato em até 06 (seis) 
meses podendo ser prorrogada conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93.  
 

7.4.2. - Não serão aceitos serviços que não atendam as especificações do Anexo I, caso ocorra, o que 
não estiver dentro da conformidade, será desprezada; 
 

7.4.3 - A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo fixado na convocação específica 
caracterizará inadimplência das obrigações decorrentes desta licitação, sujeitando-a às penalidades 
previstas neste Edital e seus anexos e na legislação vigente. 
 

7.4.4 - Ocorrendo essa hipótese, o processo retornará ao pregoeiro, que convocará os licitantes e, em 
sessão pública, procederá ao exame das demais propostas, bem como da habilitação de seus ofertante, 
segundo a ordem da classificação, até que uma proposta atenda, integralmente, ao edital, sendo o seu 
autor declarado vencedor e convocado para assinar o contrato (se for o caso). 
 

7.4.5 - O licitante vencedor que se recusar a assinar o contrato estará sujeito às seguintes penalidades: 
 

a) suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, pelo prazo de 
até 05 (cinco) anos; e 
 

b) multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da adjudicação; 
 

7.4.6 - As penalidades serão aplicadas mediante procedimento administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa. 
 

7.4.7 - Competirá ao contratante designar um servidor responsável por averiguar se o produto entregue e 
os serviços prestados correspondem às especificações exigidas neste Edital. 
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7.4.8 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, sujeita-se o contratado as penalidades 
prevista no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 
 

a). até 03 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
 

b) superior a 05 dias, multa de 10 % sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
 

8 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento, decorrente da aquisição e/ou contratação, objeto desta licitação, será efetuado em até 30 
(trinta) dias após a entrega dos produtos e/ou serviços, a partir do aceite, após a apresentação da respectiva 
documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, 
alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 

8.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município. 
 

8.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

8.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio das CND’s do 
Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo inclusive as contribuições sociais (INSS), 
FGTS e CNDT, ESTADUAL E MUNICIPAL, dentro do prazo de validade. 
 

8.5. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e que tiverem seus 
débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, 
devidamente quitada, (com a autenticação mecânica do pagamento). 
 

8.6. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado. 
 

8.7. Em atendimento aos Protocolos ICMS, 42 e 193, a partir de 01/04/2011, para pagamentos, serão 
exigidas Notas Fiscais Eletrônicas NF-e. 
 

8.8 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento 
ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, após a data de sua apresentação válida respeitada o prazo do item 
8.1. 
 

9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

9.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas 
consignadas no Orçamento para o exercício de 2019. 
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Órgão Unidade Subunidades 
Classificação 
Programática 

Projeto/ 
Atividade 

Elemento de 
Despesas 

Fonte de 
Recursos 

02 14 000 12.361.0020 1.010 3.3.90.39 Sal. Educação 

02 14 000 12.365.0021 1.010 3.3.90.39 Sal. Educação 
 

9.2 - Os valores máximo disponíveis para atender a presente despesa é de R$ 122.333,33 (cento e vinte 
e dois mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 
 

10 - DIPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1 - A Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul/RJ, responsável pelo pregão reserva-se o direito de: 
 

a) revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento; 
 

b) alterar as condições deste Edital reabrindo o prazo para apresentação de propostas, na forma de 
legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas; 
 

c) adiar o recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data; 
 

10.2 - O pregoeiro ou a autoridade superior poderão, em qualquer fase da licitação, promover as 
diligências que considerarem necessárias, para esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório. 

 
Paraíba do Sul, 04 de julho de 2019. 

 
 
 
 

Alessandro Cronge Bouzada 
Prefeito Municipal 
 
 
 
 
Francisco José Silva Sant´Anna 
Pregoeiro Oficial 

Este Edital encontra-se 
devidamente examinado e 

APROVADO por esta 
Procuradoria. 

 
 

_______________________ 
Dr. Tarcísio Dias Maciel 

Procurador Geral 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores para capacitação dos diretores da 
rede municipal de ensino, buscando o desenvolvimento pleno das Unidades Escolares, conforme Plano 
de Trabalho descrito no Anexo I do presente Termo de Referência. 
 
2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços constantes deste Termo serão realizados conforme programação elaborada pela 
CONTRATADA e aprovada pela Sec. Mun. de Educação, em até 15 (quinze) dias após a solicitação e 
orientação da Secretaria Municipal de Educação. 

2.2. Os serviços deverão ser de 1º (primeira) qualidade e atender as especificações constantes do anexo I 
deste Termo de Referência. 

2.3. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: mão-de-obra, manutenção, 
seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, previdenciárias, sociais, despesa com 
alimentação e locomoção e outros que resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, serão 
inteiramente de responsabilidade da empresa contratada. 

 

2.4. A Secretaria Municipal de Educação, não se responsabilizará pelo pagamento dos serviços 
realizados pela CONTRATADA, sem a devida autorização. 
 
3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Justifica-se o solicitado, tendo em vista as seguintes considerações: 

a) "Após a consulta pública, a Secretaria Municipal de Educação oferecerá aos eleitos, período de 
capacitação, garantindo espaços de informação, discussão e reflexão sobre a Gestão Escolar." 

b) O objetivo de fomentar a formação continuada dos servidores que atuam na Educação Básica de 
modo a privilegiar o movimento humano e ação educativa interdisciplinar dos aspectos que 
permeiam a educação e com a finalidade de qualificar a atuação dos/as  profissionais em 
diferentes contextos, a Secretaria Municipal de Educação promove palestras, oficinas, seminários 
e outros eventos que tem como meta a formação permanente dos servidores. 
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c) A LDB - Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a formação dos profissionais da Educação terá como um dos fundamentos a 
capacitação em serviço atendendo às especificidades do exercício e os objetos das diferentes 
etapas e modalidades da Educação Básica. 

 
4. ESTIMATIVA 

4.1. O custo estimado será determinado pela Sec. Mun. de Compras e Licitação, através das cotações 
finalizadas. 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. A referida despesa ocorrerá através das seguintes dotações orçamentárias: 

02.14.12.361.0020.1.010 – Fundeb / Salário Educação 
02.14.12.365.0021.1.010 – Fundeb / Salário Educação 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A empresa contratada obriga-se à: 

a) Executar os serviços contratados somente com a prévia autorização da CONTRATANTE; 

b) Caso haja necessidade, o prazo poderá ser prorrogado com prévio aviso e justificado, se autorizado 
pela CONTRATANTE; 

c) Cumprir rigorosamente o objeto licitado de acordo com as discriminações constantes na proposta 
comercial e no Edital, aplicando todos os esforços, recursos humanos e materiais para a manutenção do 
pleno sucesso do evento, assumindo todos os custos, impostos, taxas, emolumentos e encargos 
trabalhistas, previdenciários e fiscais que, direta ou indiretamente, incidam na realização dos serviços; 

d) Adotar medidas preventivas de modo a evitar danos materiais ou pessoais a seus funcionários, 
terceiros e ao público em geral, ficando responsável por qualquer dano ou ônus decorrentes; 

e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a 
execução do serviço licitado; 

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, bem como os relacionados a acidentes de trabalho de seus 
funcionários envolvidos na prestação dos serviços, ainda que acontecido nas dependências da 
contratante; 
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g) Manter, durante toda a execução deste Contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação exigidas na Lei n° 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e neste instrumento, bem 
como com os órgãos competentes relacionados ao objeto deste Termo. 

h) Arcar com todas as despesas com alimentação, transporte e outras necessárias a completa e perfeita 
prestação dos serviços, objeto deste instrumento. 
 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. A empresa contratante obriga-se à: 

a) Proporcionar todas as condições para que a contratada possa desempenhar seus serviços de acordo 
com as determinações deste Termo de Referência; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela empresa contratada; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado; 

d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços, inclusive a cerca de possível aplicação de multa por descumprimento contratual, fixando-lhe, 
nos te apresentação da defesa; 

e) Efetuar os pagamentos devidos de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento; 

g) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o solicitado/autorizado; 

h) Fiscalizar livremente os serviços executados, não eximindo a empresa contratada de total 
responsabilidade quanto à execução dos serviços. 
 

8. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

8.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua 
ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;  

8.2. Os serviços e os materiais contratados serão acompanhados e fiscalizados pelo Fiscal do Contrato, 
observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes do contrato, 
anotando, inclusive em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 
determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, como prevê o artigo 67 da Lei 
8.666/93;  

8.3. A fiscalização do Contrato será exercida pela servidora Alessandra Govea Satiro, que terá como 
responsabilidades:  
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a) Supervisionar a prestação dos serviços;  
b) Notificar a empresa sobre a intenção da Sec. Mun. de Educação em aplicar as sanções;  
c) Atestar as notas fiscais;  
d) Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato.  
 
 
9. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

9.1. Visando prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação, em caso de risco iminente, 
a Administração adotará como medida acauteladora a retenção do pagamento até que cesse o risco 
iminente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1. Em caso de transgressão das regras contidas no edital, a contratada estará sujeita às sanções 
administrativas contidas na Lei nº 8.666/93. 
 
 
Paraíba do Sul, 01 de julho de 2019. 

 

 

 
 

NEILA MOREIRA DOS SANTOS BOUZADA 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

APROVADO:    ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
   PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO II 
 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 
 
Pregão Presencial n° 056/2019  
Processo nº 061/2019. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores, com a finalidade de capacitar 
os diretores da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento pleno das unidades Escolares, a 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital.  
 
Validade da Proposta: Deverá ser de no mínimo de 60 (sessenta) dias. 
 
Prazo de Entrega: O prazo da entrega objeto do Edital será em até 15 (quinze) dias, contados da 
assinatura do contrato por um período de 06 (seis) meses, mediante solicitação e orientação da 
Secretaria Municipal de Educação. 
 
Condições de Pagamento: O pagamento, decorrente da aquisição e/ou contratação objeto desta 
licitação, será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos a partir do aceite, após a 
apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme 
dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações, conforme subitem 8.1 do Edital. 
 
Local de Entrega: Será na sede do município de Paraíba do Sul, sem quaisquer ônus para o município, 
após solicitação e orientação da Secretaria Municipal de Educação em local a ser definido pela mesma na 
ordem de serviço e/ou Autorização de fornecimento. 
 
Quantidade: 01 (um) item. 
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ANEXO III 
 

MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS 
 

(A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa) 
 

Dados da empresa: (Razão Social, CNPJ, endereço completo, telefone e e-mail) 
 
PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019 DA PREFEITURA DE PARAÍBA 
DO SUL – RJ 
 
 

Objeto: Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores para capacitação dos 
diretores da rede municipal de ensino, buscando o desenvolvimento pleno das Unidades Escolares, 
conforme Plano de Trabalho descrito no Anexo I do presente Termo de Referência. 

 
 

Especificações do objeto: 
 

Valor total da proposta: 
 

Condição de pagamento: 
 

Validade da proposta: 
 
 

Dados da pessoa responsável pelo contrato: 
 
 

Local e data: 
 

_______________________________________________________________ 
Identificação e assinatura do responsável pela proposta 

 
 
 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                  Processo Administrativo nº 2019/6/5372 
                                            Processo Licitatório nº 061/2019 
                                               Pregão Presencial nº 056/2019 
 

EDITAL Nº 061/2019 
 

 
ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA 

 
Pregão Presencial n° 056/2019  
Processo nº 061/2019 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores, com a finalidade de capacitar 
os diretores da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento pleno das unidades Escolares, a 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital.  
 
A empresa -----------------------------------------------------------------, inscrita no CNPJ sob nº ............, com sede 
na ..................................., na cidade de ............................, por intermédio de seu representante legal, Sr. 
................................., abaixo assinado, RG nº .............., CPF nº .................., DECLARA, para fins de 
participação na presente licitação, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que 
esta empresa, na presente data: 
 
(       ) Enquadra-se no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, 
conforme as disposições estabelecidas no seu art. 3º e também § 4º. 
 
(       ) Não se enquadra no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
 

............................., em ..... de .......... de 2019. 
 

 
 
 
---------------------------------------------------------- 
Representante Legal. 
 
 
OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa. 
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ANEXO V 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
Pregão Presencial n° 056/2019  
Processo nº 061/2019 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores, com a finalidade de capacitar 
os diretores da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento pleno das unidades Escolares, a 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital.  
. 
 
A empresa ________________ por seu representante legal (doc. anexo - Procuração, Contrato Social, 
etc.), inscrita no CNPJ sob nº _____________, com sede ____________,credencia como seu 
representante o Sr._____________________________(nome e qualificação)______________________, 
para em seu nome participar do certame  em epígrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para a 
formulação de propostas, e a prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, conforme item 2 “b” do 
Edital, na sessão única de julgamento, nos termos do artigo 4° da Lei 10.520/2002. 
 
 
 
Data,____________________________________________ 
 
 
_____________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
Assinatura 
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ANEXO VI 
 

HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 
Pregão Presencial n° 056/2019  
Processo nº 061/2019. 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores, com a finalidade de capacitar 
os diretores da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento pleno das unidades Escolares, a 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital.  
 
A empresa:________________________________________________________,por seu representante 
legal (doc.anexo), inscrita no CNPJ sob n._____________________com sede à 
______________________________,nos termos do artigo 4°,VII,da Lei 10.520/2002, declara para os 
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação 
estabelecidos nas cláusulas 3.5 a 3.5.1 do edital em epígrafe. 
 
Sendo expressão da verdade subscrevo-me. 
 
 
Data: 
 
 
 
___________________________________________ 
(nome do licitante e representante legal) 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PARAÍBA 
DO SUL – RJ, E A EMPRESA: 
............................................. 
 

1 – PARTES: 
 
 
O MUNICIPIO DE PARAÍBA DO SUL - RJ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 
29.138.385/0001-30, com sede à Rua Visconde da Paraíba, nº 11, nesta, através da PREFEITURA 
MUNICIPAL, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Alessandro Cronge Bouzada, médico, brasileiro, 
portador do RG nº 44552 - CBMERJ e do CPF nº 030.874.146-38, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE e a Empresa ........, estabelecida na ..........., no Município de .................., inscrita no 
CNPJ. Nº ..............., representada pelo seu sócio proprietário Sr. ..........., brasileiro, ......, PROFISSÃO....., 
portador do CPF. .......... e RG. .............., residente e domiciliado a Rua .............., em ..................., 
denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado as condições a seguir: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Objeto:  
 
Pregão Presencial n° 056/2019  
Processo nº 061/2019 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada em Formação de Gestores, com a finalidade de capacitar 
os diretores da rede municipal de ensino, visando o desenvolvimento pleno das unidades Escolares, a 
pedido da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência 
do Edital.  
 
CLAUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA 
 
2.1 O prazo da entrega objeto do Edital será em até 15 (quinze) dias, mediante solicitação e orientação da 
Secretaria Municipal de Educação. 
2.1.1 O local designado para cumprimento do serviço referente ao objeto da licitação será conforme 
orientação da Secretaria Municipal de Educação. 
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2.2 Os fornecimentos dos exames e/ou serviços deverão ser de 1ª (primeira) qualidade e atender as 
especificações constantes do anexo I, constante deste Edital. 
 
2.3 - Competirá ao contratante designar um servidor responsável para averiguar se os serviços/materiais 
correspondem às especificações exigidas neste Edital. 
 
CLAUSULA TERCEIRA – DO VALOR 
 
3.1 Fica ajustado o valor total do presente Contrato em R$ .........................(..........). 
 
3.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das dotações orçamentárias específicas, 
consignadas no Orçamento para o exercício de 2019. 
 

Órgão Unidade Subunidades 
Classificação 
Programática 

Projeto/ 
Atividade 

Elemento de 
Despesas 

Fonte de 
Recursos 

02 14 000 12.361.0020 1.010 3.3.90.39 Sal. Educação 

02 14 000 12.365.0021 1.010 3.3.90.39 Sal. Educação 

 
Parágrafo Único: A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do contrato, até o limite de 25 % (vinte e cinco por 
cento) de seu valor atualizado, conforme faculta o art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUARTA - VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO 
 
4.1 – A vigência deste instrumento será até 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato, 
podendo, ser prorrogado a critério do Contratante bem como o respectivo Contrato, conforme fundamento 
no artigo 57, da lei 8.666/93. 
 
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
5.1 O pagamento, decorrente da aquisição e/ou contratação, objeto desta licitação, será efetuado em até 
30 (trinta) dias após a entrega dos equipamentos e/ou serviços a partir do aceite, após a apresentação da 
respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, 
inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
 
5.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município. 
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5.3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
 

5.4. É condição para o pagamento do valor constante da Nota Fiscal/Fatura, a prova de regularidade com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e com a Previdência Social, que se dará por meio de Certidão de 
Regularidade para com a Fazenda Federal abrangendo inclusive as contribuições sociais (INSS), FGTS, 
CNDT, ESTADUAL e MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante. 
 

5.5. A(s) empresa(s) que possuir (em) Certidão (ões) Positiva(s) com Efeito Negativa (s) e que tiverem seus 
débitos parcelados deverá (ao) apresentar junto com a Certidão (ões) as Guias de Recolhimentos, 
devidamente quitada. (Com a autenticação mecânica do pagamento). 
 

5.6. As notas fiscais correspondentes serão discriminativas, constando o número do contrato a ser firmado. 
 

5.7. Em atendimento aos Protocolos ICMS, 42 e 193, a partir de 01/04/2011, para pagamentos, serão 
exigidas Notas Fiscais Eletrônicas NF-e. 
  
CLAUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
 

6.1 Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da licitação, sujeita-se o contratado as penalidades 
prevista no caput do art. 86 da Lei 8.666/93, na seguinte conformidade: 
 

6.1.1 até 03 dias, multa de 5% sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
 

6.1.2 superior a 05 dias, multa de 10 % sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 
 

6.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar ao contratado as sansões previstas nos incisos I, III e IV do art. 87  da lei 8.666/93, e, multa de 10 
%, calculada sobre o valor contrato. 
 

CLAUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

7.1 A rescisão contratual poderá ser: 
 

7.1.1 Determinado por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos nos incisos I a XII e 
XVIII do artigo 78 da lei 8.666/93; 
7.1.2 Amigável, por acordo das partes, reduzido a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para Administração. 
 

7.2 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão pela administração, com as 
consequências previstas no item 5.3. 
 

7.3 Constituem motivos para rescisão contratual os previstos no art. 78 da lei 8.666/93. 
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7.3.1 Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da lei federal 8.666/93, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 
sofrido. 
 

7.3.2 A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarretará as consequências previstas no art. 
80, incisos I a IV, ambos da Lei federal 8.666/93. 
 

CLAUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO  
 

8.1 Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação do 
resumo deste contrato. 
 

CLAUSULA NONA – DO FORO  
 

9.1 Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato ou execução do ajuste, fica eleito o Foro 
da Comarca de Paraíba do Sul - RJ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

E por estarem as partes de comum acordo, firmam o presente, em 03 (três) vias de igual teor, forma e 
mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo, para que seja produzido o efeito de direito. 
 
Paraíba do Sul – RJ, ........ de .......................... de 2019. 

Esta Minuta de Contrato encontra-se 
devidamente examinada e aprovada 
por esta Procuradoria. 
 
___________________________ 
Dr. Tarcísio Mias Maciel 
Procurador Geral 

 
 
------------------------------------------ 
ALESSANDRO CRONGE BOUZADA 
PREFEITO MUNICIPAL 

------------------------------------------  
                  Contratada 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
---------------------------------------     -------------------------------------- 
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ANEXO VIII 
 

APRESENTAÇÃO DA FORMAÇÃO 
    

A formação deve conter um programa criado especialmente para a Secretaria Municipal 
de Educação, visando formar e desenvolver os diretores e vice-diretores para atuar na gestão 
educacional, compreendendo, operacionalizando e sistematizando os processos, componentes-
chaves da gestão educacional, com foco na obtenção de resultados de qualidade. A mesma deve 
conter um programa de formação de líderes com foco no desenvolvimento de competências 
comportamentais, atitudinais, conceituais e técnicas para os gestores atingirem grandes 
resultados nas instituições educacionais. Os formadores deverão ter pesquisas e/ou livros 
publicados específicos para a área em irão atuar na formação dos gestores. 

A gestão de uma instituição educacional tornou-se muito complexa na atualidade. Não 
se pode mais conceber a visão simplista que a classifica em duas áreas – administrativa e 
pedagógica – e na divisão de tarefas e responsabilidades, procurando, assim, garantir resultados 
e efetividade no trabalho.  Realizar a gestão de uma escola exige sensibilidade, conhecimento e 
competências especiais. Pode-se, de forma didática, descrever o trabalho e as responsabilidades 
da gestão educacional em duas vertentes.  

De um lado, estão questões complexas que precisam ser compreendidas e trabalhadas 
pelo gestor e se referem à sua liderança para o cumprimento da missão da instituição 
educacional. O gestor precisa lidar com problemas históricos, culturais, e muitos, universais. 
Destacam-se, entre eles, a missão e finalidade da escola, os paradoxos e contradições do ser 
humano e da escola, a formação dos professores e alunos, a alternância vivida pela escola entre 
reprodução e mudança e entre o aberto e o fechado, as fragilidades e medos dos educadores e 
alunos. Enfim, a escola vive uma tensão permanente e o gestor precisa estar preparado para 
gerenciar esse clima e produzir ambiente favorável à aprendizagem e ao desenvolvimento das 
pessoas envolvidas no processo educacional.  

De outro lado, destacam-se aspectos relacionados com a organização como um todo: a 
responsabilidade técnica de ordem pedagógica, administrativa, legal, financeira, assim como a 
relativa à comunicação e à gestão de pessoas. O gestor precisa ter conhecimento e preparo para 
atuar em todas essas áreas e com os desafios comuns para qualquer organização: inovação, 
tecnologia, avaliação, posicionamento, pressão por resultados e profissionalização.  
A formação deve partir dos seguintes pressupostos:  

• A educação vive uma de suas maiores crises relacionada, principalmente, com a 

incapacidade de a escola entregar resultados compatíveis com as necessidades e exigências 

da sociedade contemporânea.  
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• É cada vez mais complexa a função de gerir uma escola, principalmente pelo descompasso 

do papel que ela exerce e o papel que a sociedade espera que ela desempenhe.  

• Os resultados apresentados pelas escolas públicas brasileiras, tangibilizados por índices 

gerados pelos novos sistemas de avaliação institucional, têm exposto as fragilidades do 

sistema educacional e gerado forte cobrança por parte da sociedade.  

• Pesquisas apontam para a necessidade urgente de formação de líderes na área educacional 

com capacidade de gestar o processo de mudança necessário e nas escolas brasileiras.  

• Os diretores escolares da rede pública não têm formação em gestão educacional, pois em 

sua maioria, são professores oriundos da sala de aula, sem preparação específica para 

gerenciar as atividades estratégias e operacionais da escola.  

• Resultados de pesquisas demonstram que as escolas públicas necessitam, também, de 

método, pois não é habitual em uma escola haver processos claros de planejamento, 

organização, direção e controle das atividades estratégicas e operacionais. Isso tem 

prejudicado muito as instituições educacionais, principalmente quando há troca de diretores 

escolares sem transferência de know how para os sucessores.   

• Inexiste nas escolas um banco de ferramentas voltadas à gestão educacional. Os diretores, 

quando muito, improvisam ferramentas e técnicas, prejudicando a eficiência e a eficácia da 

instituição.  

• Estudos e pesquisas mostram, ainda, que uma das causas da baixa qualidade da educação 

brasileira é a ausência de gestão educacional profissional e de qualidade. O processo de 

gestão nas escolas públicas, com raras exceções, é amador, com baixíssimo nível de 

profissionalização.  

A formação deverá ser desenvolvida por meio do Ciclo MCT – Mentoring, Coaching, 
Training.  

 



Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul 

 
                                                  Processo Administrativo nº 2019/6/5372 
                                            Processo Licitatório nº 061/2019 
                                               Pregão Presencial nº 056/2019 
 

EDITAL Nº 061/2019 
 

No Mentoring, o participante recebe de mentores (gestores educacionais de referência), 

aconselhamento, inspiração e contribuições para melhorar seu desempenho no cotidiano da 

gestão educacional.  

No Coaching, o participante é desafiado a estabelecer um plano de ação para a 
implantação de metodologia de gestão com objetivos, metas e estratégias definidos em prazos 
específicos.  

 
No Training, o participante é capacitado, por meio de palestras, aulas, estudos e 

oficinas, para atuar com eficiência e eficácia na gestão educacional.   
  

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DA FORMAÇÃO 

              A escolha dos diretores e dos diretores-adjuntos das unidades escolares e CEINFs 
foram efetuadas mediante eleições direta, princípio inscrito no artigo 206, inciso VI da 
Constituição Federal, no artigo 189, inciso VI da Constituição Estadual, e na lei estadual nº 
2787, de 24 de dezembro 2003. Sendo assim, com base na lei nº 1430, de 12 de janeiro de 2018, 
que normatizou todo o processo eleitoral na rede municipal de ensino de Paraíba do Sul, 
justificamos a obrigatoriedade de oferecermos o curso de capacitação para todos os gestores 
educacionais da Rede Municipal de Ensino, sendo esta uma ação de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Educação.  

             Visando um melhor desempenho por parte dos gestores na rede municipal, a formação 
se faz necessária pelo fato dos gestores garantirem o funcionamento absoluto da instituição 
como organização social, com o foco na formação de alunos e melhoria de sua aprendizagem, 
através do respeito e aplicação das determinações legais nacionais, estaduais e locais, em todas 
as ações e práticas educacionais.  
              O gestor educacional precisa entender plenamente que ele é responsável por lidar de 
forma eficiente com os recursos humanos, pedagógicos e financeiros da escola. Seu papel 
corresponde ao de um líder, podendo influenciar a todos de maneira positiva ou negativa. 
Compreender que ele é de extrema importância para o dia a dia da instituição escolar e deve 
desenvolver suas habilidades constantemente, com o objetivo de favorecer a qualidade da 
educação oferecida pela escola, assim como o estímulo às equipes que nela trabalham e a 
integração entre todos, inclusive pais e responsáveis. Que seu papel envolve também a aplicação 
em práticas corriqueiras da gestão escolar e na orientação dos projetos de trabalho e ações 
promovidas na escola, fundamentos, princípios e diretrizes educacionais, consistentes e de 
acordo com as demandas de aprendizagem e formação de alunos como cidadãos. 

Além de ser uma obrigação da secretaria, respaldada pela lei, o curso de formação para 
os gestores é primordial para continuarmos avançando, prezando cada vez mais pela qualidade 
da nossa educação, que já é destaque estadual e referência em desenvolvimento em todo o país. 

https://deltasge.com.br/site/dicas-para-uma-boa-gestao-escolar-e-seus-fundamentos-parte-4/
https://blog.elevaplataforma.com.br/gestao-escolar-saiba-como-melhora-la-em-7-passos/
https://blog.elevaplataforma.com.br/gestao-escolar-saiba-como-melhora-la-em-7-passos/
https://blog.elevaplataforma.com.br/gestao-escolar-saiba-como-melhora-la-em-7-passos/
https://deltasge.com.br/site/plano-de-aula-sua-importancia/
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A escola é parte integrante e inseparável dos fenômenos que compõem a totalidade 
social, não podendo, portanto, ser pensada como autônoma e independente da realidade 
histórico-social da qual é parte. A função social da escola tem se modificado ao longo dos anos, 
conforme as necessidades de cada época, sociedade e cultura, a partir das quais são criadas 
formas diferenciadas de educação e de escolarização e o conhecimento que vai sendo 
transmitido muitas vezes expressa estas necessidades. Se antes era necessário educar, instruir e 
socializar, hoje se faz necessário ampliar essa educação, moderar essa instrução e socializar 
informação e conhecimento.   

E por fim, as competências conceituais consistem na capacidade de compreender a 
complexidade da organização com um todo e o ajustamento do comportamento de suas partes 
(Chiavenato, 2003). Essa competência permite que a pessoa se comporte de acordo com os 
objetivos da organização total e não apenas de acordo com os objetivos e as necessidades de 
departamentos ou grupos imediatos.  

É de suma importância que o gestor, além de desenvolver essas competências, consiga 
aplicá-las no exercício da sua função para definir as rotinas de trabalho, pensar as práticas da 
escola tendo como base os resultados de avaliações institucionais, como a Prova Brasil e o 
IDEB, por exemplo, e integrar as áreas de infraestrutura, administração e finanças. Tudo isso em 
prol dos objetivos pedagógicos que caracterizam, fundamentalmente, a atividade fim da escola.  

Para atender a todos estes requisitos, a formação do gestor deve ser continuada, não 
entendida como um processo finalizado. Deve compreender momentos de aprendizagem, estudo 
individual, atualização, participação em seminários e troca de experiências em pequenos grupos.   

O coaching tem como objetivo elevar o desempenho das pessoas no âmbito profissional 
ou pessoal. Desde meados do século XX o coaching passou a ser relacionado à administração 
como um processo para gerar resultados e para solucionar problemas. Nessa época começaram a 
ser utilizadas as primeiras técnicas de desenvolvimento pessoal e humano.  

No Brasil, o termo coach (técnico em inglês), originalmente foi utilizado na área do 
esporte por volta dos anos 70. O coaching e suas técnicas passaram, posteriormente, a ser 
utilizados no meio empresarial, mantendo originalmente o sentido de ser uma condução da 
pessoa a um desempenho mais elevado.  

Atualmente, o coaching é largamente utilizado nos países desenvolvidos e também no 
Brasil como metodologia para desenvolver lideranças e acelerar o alcance de objetivos 
institucionais e profissionais. Rapidamente se expande para diferentes áreas profissionais, 
inclusive na educação, sendo considerada pelos educadores como metodologia extremamente 
apropriada para melhorar o desempenho de todos os envolvidos no processo educacional.  

O coaching (atividade) tem um período determinado para acontecer, onde existe o 
coach (profissional que aplica o coaching), e o coachee (pessoa que recebe o coaching), 
trabalhando juntos em metas específicas. O coaching utiliza a aplicação de técnicas e 
ferramentas na estruturação dos trabalhos, dos resultados e na condução da equipe de uma 
instituição. Os líderes que conhecem e adotam o coaching tornam-se mais assertivos e 
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conseguem utilizar seu potencial máximo e o da sua equipe, aprimorando e acelerando os 
resultados da instituição.  
 

Os recursos do coaching auxiliam o líder a:  

• Alinhar os objetivos institucionais com os objetivos profissionais.  

• Identificar e aplicar sua potencialidade máxima.  

• Estruturar um plano prático e objetivo para estabelecer e atingir metas.  

• Desenvolver competências de comunicação e habilidades para criar sinergia no ambiente de 

trabalho.  

• Elevar a autoconfiança por meio do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

• Trabalhar com foco na solução de problemas.  

• Criar clima de confiança por meio da construção de relacionamentos sólidos.  

As Instituições que almejam atingir o máximo de eficiência têm adotado o coaching 
para o desenvolvimento dos líderes com o objetivo de acelerar o desenvolvimento e 
potencializar os resultados institucionais.  
    
OBJETIVOS DA FORMAÇÃO  

DESENVOLVER E AMPLIAR AS VISÕES ESTRATÉGICA E SISTÊMICA NO 

GESTOR EDUCACIONAL   

Normalmente os gestores educacionais focam suas ações e atenções nos problemas cotidianos 

da escola. É de fundamental importância que um gestor educacional tenha uma visão estratégica 

e sistêmica na gestão educacional.  

Para isso, a formação precisa apresentar um conjunto de textos e artigos de renomados 

especialistas de diferentes áreas do conhecimento, que discutam temas relevantes sobre a visão 

estratégica e os desafios apresentados aos gestores educacionais na atualidade.  
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FORMAR E DESENVOLVER O GESTOR PARA ATUAR EM OITO PAPÉIS 

FUNDAMENTAIS NA GESTÃO EDUCACIONAL   

A formação visa preparar os participantes para desempenhar com propriedade oito papéis 

necessários a um gestor educacional, de forma que ele obtenha mais eficácia no seu processo de 

liderança e possa colher melhores resultados. Esses oito papéis estão relacionados diretamente a 

competências comportamentais do gestor. Entende-se que um gestor deve atuar nos seguintes 

papéis, objetos do programa: mentor, facilitador, monitor, orientador, planejador, organizador, 

negociador e empreendedor.  

 
MOBILIZAR OS GESTORES EDUCACIONAIS PARA OBTENÇÃO DE 

RESULTADOS  

Para garantir a mobilização e a motivação dos gestores na participação do programa, bem como, 

na implantação de novas metodologias de gestão nas escolas, a formação deverá utilizar, em 

diversas situações, a metodologia de coaching. É fundamental que os participantes estejam 

motivados durante toda a formação de forma a garantir a transposição das competências 

desenvolvidas ao longo do curso para a gestão das escolas.  

BENEFÍCIOS OBTIDOS COM A FORMAÇÃO  

       Dentre os diversos benefícios que os participantes terão durante a formação, destacamos:  
• Diagnóstico do nível de atuação, no dia-a-dia, de cada diretor e vice-diretor escolar nos oito 

papéis que um gestor educacional deve exercer.  

• Formação do gestor educacional para atuar com competência no desempenho de sua função.   

• Assessoria aos gestores educacionais na profissionalização da gestão educacional, 

destacando a sistematização dos processos de planejamento, organização, direção e controle 

de todas as atividades da escola.  
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• Orientação na elaboração de plano pessoal e profissional individual com objetivo de realizar 

uma gestão profissional em cada instituição educacional, alinhando seus valores pessoais 

aos valores institucionais.  

• Condição para excelente desempenho do gestor e todos os atores envolvidos no processo 

educacional (professores, alunos, funcionários e comunidade escolar) a partir de novo 

comprometimento e entusiasmo dos diretores na condução da gestão das escolas.  

• Aplicação prática das competências desenvolvidas na resolução de problemas identificados 

nas escolas durante o desenvolvimento do programa.  

METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DA FORMAÇÃO   

A Formação deverá estar alinhada ao estudo de diagnóstico elaborado pelo mentor 
principal do curso, baseando-se em pesquisas sobre gestão educacional. Os formadores deverão 
apresentar resultados de múltiplas experiências de gestão e profissionalização em instituições 
educacionais, organização de diferentes programas de formação de gestores, criação, adaptação 
e uso de diversas ferramentas aplicadas à gestão de organizações em geral e na aplicação do 
coaching e mentoring na área educacional.   

A formação deverá ser desenvolvida com base em um case construído especialmente 
para o desenvolvimento de gestores pedagógicos. Tratando-se de uma série de problemas 
vivenciados por um diretor que assume a direção de uma escola pública. Os assuntos, temas e 
exercícios desenvolvidos deverão ser atrelados a esse estudo de caso, garantindo o interesse e 
envolvimento dos participantes durante a realização de toda a formação, bem como o 
treinamento e fixação de conteúdos e técnicas.   

A formação deverá ser fundamentada no Ciclo MCT - Mentoring, Coaching e Training, 
recomendado pela Fundação Victor Civita na formação e desenvolvimento de gestores 
educacionais.   
    
TRAINING  

Por meio do training o programa visa formar e desenvolver o gestor educacional nos 
principais conteúdos voltados à gestão educacional e no uso de técnicas e ferramentas aplicadas 
à gestão.  

O termo training refere-se à aquisição de conhecimentos, habilidades, competências e 
técnicas que garantem a formação do profissional para atuar com propriedade no cotidiano da 
sua função. A metodologia utilizada no training está baseada no desenvolvimento das 
competências humanas, competências conceituais e competências técnicas.  
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As competências humanas são necessárias para um bom relacionamento do gestor com 
os diferentes stakeholders da escola. Gestores com boas competências humanas se desenvolvem 
bem em equipes e atuam de maneira eficiente e eficaz como líderes.  
  
 COACHING  

O objetivo do uso do coaching é desafiar o gestor a promover mudanças em suas 
práticas de gestão educacional a partir da elaboração de projetos de estruturação de resultados 
pessoais e profissionais. Tem aí como foco o desenvolvimento de competências atitudinais. 
Aspectos e técnicas do coaching serão utilizados, também, para auxiliar o gestor na construção 
do plano de desenvolvimento da instituição. Tem-se como objetivo também do programa que 
cada participante elabore um plano que tem como objetivo alinhar suas crenças, valores e 
delinear objetivos, estratégias e ações a serem implantadas na escola, a médio e longo prazo, 
visando melhorar o desempenho da gestão educacional.  
 

MENTORING  
O mentoring é utilizado para inspirar e motivar os gestores educacionais a mudar suas 

práticas e a incrementar novas técnicas e métodos de gestão a partir do relato e troca de 
experiências de gestores educacionais de referência. Por meio de aconselhamento e 
assessoramento aos participantes, os mentores fornecerão conselhos, estratégias, sugestões, 
feedbacks e orientações práticas para melhorar seus desempenhos profissionais.  
ESTRUTURA CURRICULAR DA FORMAÇÃO  

            A seguir são apresentadas as linhas gerais dos pilares de Coaching, Mentoring e 
Training, a forma como cada pilar deverá ser trabalhado na formação, as estratégias utilizadas 
para a compreensão dos temas tratados e os conteúdos abordados.   

 TRAINING  
O  pilar “Training”  deverá ter como objetivo desenvolver competências 

comportamentais, conceituais e técnicas nos gestores educacionais.  
Como dito anteriormente, os oito papéis propostos para serem desenvolvidos nos 

líderes educacionais estão em consonância com os estudos e pesquisas realizados por Robert 
Quinn e seus colaboradores. A formação deve focar no desenvolvimento de competências 
comportamentais com alvo em 4 dimensões. Na dimensão “Sociedade” a formação deve 
trabalhar no desenvolvimento de competências relacionadas ao ambiente externo à escola. Para 
tal o gestor precisa agir com flexibilidade, pois trabalha com variáveis que não são de seu total 
controle. Nessa dimensão dois papéis são enfatizados; o gestor atuando ora como 
“Empreendedor”, ora como “Negociador”. Como “Empreendedor”, o gestor deve compreender 
cenários e identificar as oportunidades e necessidades de mudança no ambiente educacional. 
Como “Negociador”, o gestor precisa estabelecer relacionamentos, parcerias e acordos com a 
comunidade e a sociedade organizada. Ambos os papéis são de fundamental importância para 
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que o gestor (diretor escolar) estabeleça um relacionamento com a sociedade à sua volta e 
consiga vislumbrar a incorporação de inovações na escola.  

Na dimensão “Resultado” a formação deve trabalhar também no desenvolvimento de 
competências relacionadas ao ambiente externo à escola. Porém, nesse caso, com variáveis na 
qual o gestor tem maior controle sobre elas. Assim, a flexibilidade passa a dar vez ao controle. 
Essa dimensão tem esse nome, pois o líder é confrontado para construir competências que visam 
ao objetivo fim da escola: trazer resultados tangíveis esperados pela comunidade escolar. Nessa 
dimensão dois papéis são enfatizados; o gestor atuando ora como “Planejador”, ora como 
“Organizador”. Como “Planejador”, o gestor deve definir diretrizes, objetivos, estratégias e 
metas alinhados com a visão, missão e valores institucionais. Deve traçar um plano exequível 
para levar a instituição da situação atual para a situação desejada. Já como “Organizador” o 
gestor deve organizar a estrutura, os processos internos e recursos da organização para sustentar 
a implementação da estratégia concebida quando no papel de planejador. Esses dois papeis são 
fundamentais para conduzir a instituição num caminho de sucesso.  

 Na dimensão “Instituição” a formação deve focar no ambiente interno da organização, 
na qual o gestor deverá utilizar-se de um maior controle. Nessa dimensão outros dois papéis são 
enfatizados; o gestor atuando ora como “Orientador”, ora como “Monitor”. Como “Orientador”, 
o gestor deve coordenar e orientar a implantação de projetos junto a sua equipe de trabalho, bem 
como a execução de ações e rotinas diárias da instituição. Deve atuar como um maestro de uma 
orquestra. Dar o tom e as diretrizes de como a instituição deve funcionar. No papel de “Monitor” 
o gestor deve avaliar o desempenho das equipes de trabalho e dos planos e ações educacionais, 
utilizando-se, para isso, de indicadores quantitativos. Aqui entra um papel que normalmente não 
se vê presente na grande maioria dos gestores educacionais. Muitas das decisões tomadas são 
feitas com base na instituição. Nesse papel, quando bem exercido, o gestor toma decisões 
ancoradas em fatos e dados.  

Na dimensão “Pessoas” a formação deve também focar no ambiente interno da 
organização. Porém, aqui, o gestor deve agir com flexibilidade, pois os papeis relacionados a 
essa dimensão lidam com pessoas. Nessa dimensão outros dois papéis são abordados; o gestor 
atuando ora como “Facilitador”, ora como “Mentor”. Como “Facilitador”, o gestor deve 
promover a gestão participativa entre os membros de sua equipe, a gestão de suas equipes de 
trabalho. Nesse papel, o gestor também media conflitos, quando necessário. No papel de 
“Mentor” o gestor deve sensibilizar, engajar e mobilizar as pessoas para conduzir a organização 
na busca de seus objetivos.  

Ao analisar os oito papéis do gestor, verifica-se que todos são importantes para que o 
gestor desempenhe com eficiência e eficácia sua função. O Quadro 1, a seguir, sintetiza a ação 
do gestor em cada papel.  
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aplicados no cotidiano da gestão educacional. Nesse processo o participante poderá apresentar 
suas dificuldades na gestão de sua escola e os mentores o auxiliarão na condução de estratégias e 
ações para a resolução dessas dificuldades.  

 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

A formação deverá ser um programa de 100 horas de duração desenvolvido na 
modalidade semipresencial, com atividades presenciais desenvolvidas em forma de oficinas e 
seminários e, também, por meio de atividades realizadas à distância.  

As atividades desenvolvidas à distância devem totalizar 60% da carga horária do 
programa (60 horas) e ocorrer de forma assíncrona, onde o participante escolhe o melhor dia e 
horário para fazer seus estudos. O material de estudo à distância é composto de textos e outros 
materiais que os participantes deverão estudar.   

As atividades presenciais deverão ser compostas, como já mencionado, por oficinas 
práticas e seminários. Nas atividades presenciais deve-se focar muito na metodologia ativa, onde 
os participantes do programa são instigados a participarem ativamente das atividades. Os 
momentos presenciais são realizados em local escolhido pela Secretaria Municipal de Educação.  

A formação deve ser desenvolvida de forma intensiva ou extensiva, sendo que sua 
programação é alinhada entre as partes. O programa deve prever no mínimo cinco encontros 
presencias com duração de 8 horas por encontro, totalizando 40 horas presenciais. As atividades 
realizadas a distância deve ocorrer de forma assíncrona, onde cada participante escolhe o horário 
mais adequado para seus estudos.  

O programa deve começar com um momento de sensibilização que tem como objetivo 
levar o participante a desejar, a querer, a se motivar para participar do programa. Experiências 
demonstram que se os participantes não estiverem sensibilizados para a transformação, são 
pequenos, e geralmente não são duradouros, os resultados de qualquer programa de capacitação. 
Na sensibilização serão tratados temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional 
de cada indivíduo, levando-os a desejar uma transformação em suas vidas.  
  

AVALIAÇÕES NO PROGRAMA   

A formação deve prever que durante a sua realização sejam realizados três tipos de avaliações, 
as quais são descritas a seguir:  

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES EM RELAÇÃO A FORMAÇÃO  

Esta ação consiste numa série de avaliações que os participantes fazem em relação ao 
programa. Realizadas por meio de pesquisas de satisfação, nessas avaliações os participantes 
apontarão a qualidade do material impresso recebido, a qualidade das videoaulas, textos e outros 
materiais disponibilizados online, a participação dos professores-tutores no processo, a 
qualidade das oficinas realizadas, o desempenho dos professores, instrutores e mentores nas 
atividades presenciais.  
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Essas avaliações são muito úteis aos gestores do programa para eventuais alinhamentos 
entre a concepção do programa e a percepção dele por parte dos participantes.   
  
AUTO AVALIAÇÃO POR PARTE DOS PARTICIPANTES  

Uma das primeiras ações realizadas nas atividades práticas diz respeito a uma auto 
avaliação realizada pelos participantes do programa. Nessa auto avaliação, o participante é 
questionado de como ele age frente a diversos desafios da gestão escolar. Com base em suas 
respostas, consegue-se identificar o seu grau de atuação em relação aos oito papéis a serem 
desempenhados por um gestor. Essa auto avaliação é um instrumento muito útil ao participante, 
pois identifica quais são suas fortalezas e seus pontos a melhorar em relação à atuação nos oito 
papéis do gestor. Serve de base para montar seu plano de desenvolvimento pessoal e, também, 
destaca os pontos que devem ser dados atenção na realização do programa.   

 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

A formação deverá apresentar uma série de avaliações que podem ser realizadas de 
forma que cada participante tenha um score ao final do programa. Essas avaliações são alinhadas 
com a Secretaria Municipal de Educação, anteriormente à execução do programa, pois cada 
sistema tem suas necessidades em termos de avaliações. 
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COMPROVANTE DE RECEBIMENTO 
 
 
 

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul – RJ, o Edital do Pregão Presencial nº 
056/2019, referente processo nº 061/2019, para participação em Processo Licitatório. 

 

 

 

Em __________/____________/ 20____. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carimbo CNPJ 
 

 

 
Nome completo de quem assinou o comprovante 

 
 
 
CPF nº__________________________RG nº________________ 
 
 
 
 
FUNÇÃO:____________________________________________ 


