
CONTRATO N.º 040/2017. 
 
INSTRUMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SÍ: FAZEM O MUNICIPIO DE NARANDIBA E A EMPRESA ANDRE 
GUSTAVO COSTA GONÇALVES & CIA LTDA-ME. 

 
Pelo presente instrumento publico de contrato de prestação de serviços, de 
um lado o MUNICÍPIO DE NARANDIBA, pessoa jurídica de direito público, 

com Sede à Avenida Marechal Rondon, n.º 491, Narandiba, Estado de São 
Paulo, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 44.857.027/0001-70, neste ato 

representada pelo Prefeito Municipal, senhor ITAMAR DOS SANTOS SILVA, 
brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador do documento de 
identidade RG n.º 17.832.129 e do CPF 074.780.778-70, residente e 

domiciliado a Rua Josefa de Almeida dos Santos, n.º 466, na cidade de 
Narandiba/SP, doravante denominada simplesmente, CONTRATANTE e de 

outro lado,  a empresa ANDRE GUSTAVO COSTA GONÇALVES & CIA LTDA-
ME, C.P.N.J. n.º 14.253.499/0001-53, com sede a Rua Antônio Lopes Filho, 
n° 149 Jardim Santa Clara, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São 

Paulo/SP, neste ato representado pelo Sr. ANDRE GUSTAVO COSTA 
GONÇALVES portador da Cédula de Identidade RG: n.º 26.762.533 SSP/SP  
e do CPF n.º 184.458.908-08, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 

cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo/SP, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, nos termos da PREGÃO 

PRESENCIAL 009/2017, têm entre si justo e avençado o que segue: 
 
CLÁUSULA I - OBJETO  

 
1.1 - Constitui o objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, SUPORTE PEDAGÓGICO E 

FORMAÇÃO CONTINUADA NO ÂMBITO EDUCACIONAL, POR MEIO DA 
PROVISÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO COM PROFISSIONAIS DAS 

ÁREAS DE ARTES, CULTURA, ESPORTES, MUSICAS E PEDAGÓGICOS. 
 
CLÁUSULA II - DOS PREÇOS 

 
2.1 - Pelos serviços prestados o CONTRATANTE obrigar-se a pagar a 

CONTRATADA a importância correspondente a 08 (oito) parcelas de R$ 
11.800,00 (Onze Mil e Oitocentos Reais) mensais, e 01 (uma) parcela de 
2.360,00 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta Reais), o valor total do presente 

contrato é de R$ 96.760,00 (Noventa e Seis Mil Setecentos e Sessenta 
Reais) 
2.3 - O valor resultante da aplicação do preço global às quantidades 

executadas, constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração. 
2.4 - Os preços unitário e global incluem todas as despesas diretas e indiretas 

especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos 
sociais e trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, liquidação de 
responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou 



prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou funcionários. 

 
CLÁUSULA III - REAJUSTE DOS PREÇOS 

 
3.1 - Não haverá reajuste de preços.  
 

3.2 – Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos 
extraordinários (álea econômica extraordinária e extracontratual). 

 
CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

4.1 – O faturamento será mensal e pago em 09 parcelas conforme vigência do 
contrato, serviços realizados e mediante fiscalização dos serviços efetivamente 

trabalhados. 
4.2 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação 
favorável do Setor fiscalizante ou documento equivalente Fatura, ficando 

assegurado o prazo máximo de até 05 (cinco) dias para a emissão de tal 
manifestação. 

4.2.1 - Os pagamentos serão realizados mediante procedimento bancário, em 
conta do licitante contratado. 
4.3 - Havendo erro na fatura ou documento equivalente ou descumprimento 

das condições pactuadas, a tramitação da fatura ou documento equivalente 
será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua 
correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do 

aceite da fatura ou documento equivalente, reapresentada nos mesmos 
termos do item 5.2 

4.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das 
responsabilidades contratuais. 
4.5 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção 

monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% 
(cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do 
atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 5.3. 

 
CLÁUSULA V - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA 

LICITAÇÃO 
 
5.1 - O recebimento inicial do objeto da presente contrato, em cada uma de 

suas parcelas, será provisório até a verificação posterior das especificações e 
quantidades. Observar-se-á, entretanto, o prazo de decadência de 90 (noventa) 

dias para reclamação dos vícios aparentes ou de fácil constatação (art. 26 da 
Lei Federal nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor). 
5.2 - 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 
03 (três) dias, contados 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 3 

(três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado.  

 

CLÁUSULA VI - DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 
 

6.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante 
assinatura deste contrato e terá início no dia 25/04/2017 e vigorará até 
31/12/2017. 

 
CLÁUSULA VII - DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
7.1 - Não será exigida garantia contratual.  
 

CLÁUSULA VIII – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA  
 

8.1- Efetuar a execução no local, prazo, nas quantidades solicitadas e em 
conformidade com o Anexo – Termo de Referencia. 

8.2 – Adotar todas as medidas e precauções tendentes a evitar danos materiais 
e pessoais a seus funcionários e a terceiros, porém sempre responsável por 
quaisquer consequências decorrentes desses danos e pelos atos por eles 

praticados.  
8.3 - A execução do presente contrato licitação será acompanhada e 
fiscalizada por um funcionário especialmente designado pela Prefeitura do 

Município de Narandiba. 
8.4 - Adequar o objeto que for prestado fora das condições solicitadas. 

8.5 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execução do contrato, 
bem como por danos a que der causa de destruição ou danificação dos bens 
do Município e/ou da Contratante, de seus funcionários ou terceiros. 

8.6 - Manter durante toda a execução do objeto do presente contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. 
8.7 - Realizar as adequações determinadas pela contratante que forem 
necessárias para que a execução corresponda ao contratado.  



8.8 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato em conformidade com o 

artigo 71 da lei 8.666/93. 
 

CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES 
 
9.1 – O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas 

permitirão a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 
9.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

9.1.2 – multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a 
gravidade da infração, observados os seguintes limites: 

a) 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato no caso 

de não atendimento às exigências formuladas pela Fiscalização. 
b) 2% (dois por cento) sobre o valor global do contrato no caso 
de descumprimento das obrigações contratadas; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do contrato 
em caso de inexecução parcial; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do 
contrato em caso de inexecução total. 

10.1.2.1 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à 

adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da 
notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais 

e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado 
judicialmente se julgar conveniente. 

9.2 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura 

do Município de Narandiba por até 05 (cinco) anos. 
9.3 - Declaração de inidoneidade para licitar e 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, no prazo não superior a 5 (cinco) anos. 

9.4 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas 
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada 
ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 

intimação do ato. 
9.5 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos 
ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito. 

9.6 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a 
Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que: 

9.6.1 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a 
Administração e; 

9.6.2 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

9.7 - Poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o 
atraso o descumprimento for devidamente justificado pela firma e aceito pela 

Administração. 
 
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO 

 



10.1 - Constituem motivos para rescisão do contrato: 
10.1.1 - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 

prazos; 
10.1.2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações 

ou prazos;  
10.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços; 
10.l.4 - A paralisação das entregas, sem justa causa e prévia comunicação 

à Administração;  
10.1.5 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da 

execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou 
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação sociais, não 
admitidas no Edital Licitatório Nº 009/2017 e neste Contrato; 

10.1.6 - O desatendimento das determinações regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de 
seus superiores; 

10.1.7 - A decretação de falência da sociedade ou a insolvência civil da 
pessoa física contratada.  

10.1.8 - A dissolução da sociedade contratada;  
10.1.9 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa, que prejudiquem a execução do contrato; 

10.1.10 – Perda das condições de habilitação, pela contratada, conforme 
exigido no Edital; 

10.1.11 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo 
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa a que está subordinada a contratante e exaradas em 

processo administrativo a que se refere este contrato; 
10.1.12 - Morte da pessoa física contratada ou do titular de empresa 
individual. 

 
CLÁUSULA XI: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
11.1 - As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por 
conta da seguinte dotação orçamentária, a qual poderá ser suplementada, se 

necessário for. 
 
02-Executivo 

02.05 – Ensino Fundamental - Próprio 
123610006.2.006000 – Manutenção do Ensino - Próprio 

3.3.90.39.00.000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
Fonte de Recursos: 01 – TESOURO 
 

CLÁUSULA XII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1 - Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que 
tem pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas 
as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum 



desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito 
cumprimento deste contrato. 

12.2 - A Prefeitura do Município de Narandiba poderá, em qualquer ocasião, 
modificar as quantidades, reduzindo ou aumentando o volume das dos 

serviços, ficando a contratada obrigada a manter os mesmos preços unitários, 
desde que as modificações feitas não excedam mais de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.3 - Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 
8.666/93, inclusive com relação aos casos omissos do Edital Nº 009/2017 e 

do Contrato.  
12.4 - Faz parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação, os anexos e 
a proposta da contratada. 

12.5 - A contratada reconhece os direitos da Administração (cláusulas 
exorbitantes) e a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos 
legais. 

12.6 - Fica eleito o foro do Município de Pirapozinho, para dirimir as eventuais 
controvérsias decorrentes do presente ajuste. 

12.7 - por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e 
achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor, pelas partes e 
na presença de duas testemunhas abaixo indicadas.  

 
Narandiba, 25 de abril de 2017. 

 

 

 

________________________________ 
MUNICÍPIO DE NARANDIBA 

Itamar dos Santos Silva-Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 

 
 

___________________________________________________ 
ANDRE GUSTAVO COSTA GONÇALVES & CIA LTDA-ME. 

 André Gustavo Costa Gonçalves 

                                            CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS:  

 

 

1)__________________________________         2) ____________________________ 
SILVANA APARECIDA DOS SANTOS                MAURICIO BEZERRA DE SOUZA 

RG: 26.882.749-7 – SSP/SP                                   RG: 48.304.075-7 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA                                                                 



 
 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO PPROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL DE NARANDIBA 

 
 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

serviços de assessoria, suporte pedagógico e formação continuada no âmbito 

educacional, por meio da provisão de serviço especializado com profissionais 

das  variadas de Artes, Cultura, Esportes, Música e Pedagógicas. Este 

processo pauta-se na necessidade em contemplar as ações inerentes ao eixo 

temático do Programa de Educação Integral, advindas do Programa Mais 

Educação. Os serviços supracitados devem se apresentar de forma integrada 

em um projeto; portanto, a empresa vencedora do certame licitatório deverá 

prever em seu atendimento, a totalidade das necessidades apresentadas neste 

projeto. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

Para uma educação pública que considere o papel outorgado à 

escola enquanto instituição socialmente estabelecida, junto às famílias e a 

sociedade como um todo, vemos a necessidade da integralidade da formação 

humana e cidadã do aluno, através de investimentos que se fazem 

imprescindíveis. Como preconiza a lei, para aplicar de forma adequada os 25% 

da arrecadação municipal em educação, faz-se necessário pensar formas, 

modelos e sistemas de ensino que busquem melhor organização, agilidade e 

eficiência, com vistas ao alcance qualitativo da educação publica objetivada. 

Para além do aspecto biológico, o desenvolvimento humano se 

efetiva por meio de mecanismos contínuos imbricados em processos 

resultantes de múltiplas e diversificadas vivências e aprendizagens.  Por meio 

da interação com instrumentos e signos culturais o aluno amplia, diversifica 

e aprofunda seus conhecimentos.  



No que se relaciona a formação integral do indivíduo, se faz 

importante propiciar a democratização do acesso a oportunidades de 

desenvolvimento das capacidades físicas, artísticas e mentais, por meio de 

conteúdos das mais variadas formas de aprendizagem. 

Para a contratação desse tipo de serviço é de suma importância 

considerar as possibilidades reais, com especial atenção ao adequado respaldo 

teórico e metodológico voltado à capacitação dos educadores e ao respectivo 

desenvolvimento do trabalho.  

O atual momento histórico encontra-se repleto de facilidades 

provenientes dos mais variados recursos oferecidos pelas novas tecnologias. 

Instrumentos estes, que de forma significativa, reduzem a necessidade do ser 

humano atual movimentar-se. Tal realidade contribui para que nossas 

crianças permaneçam por horas a fio frente a um computador e/ou de jogos 

eletrônicos, resultando em perda de oportunidades de se beneficiarem dos 

atributos latentes nos elementos culturais, artísticos, esportivos, musicais e 

pedagógicos. 

Estes componentes inseridos no currículo integral têm por 

atribuição colaborar no processo de emancipação do educando, 

oportunizando vivências que favoreçam, para além da aprendizagem comum, 

o desenvolvimento da autonomia do aluno nos planos individual e coletivo. 

Nesse entender aquele que aprende deve ser instigado a ouvir, debater e 

apontar novas maneiras e perspectivas relativas à seleção e organização das 

atividades e das regras de convivência, das regras funcionais (das atividades) 

e dos temas transversais que compõe tais práticas nas variadas áreas do 

saber.  

 Essa realidade de interação nessas áreas de conhecimento é 

condição, essencial para possibilitar a socialização de saberes, de princípios e 

de valores que se postam como promotores de hábitos voltados à melhoria da 

qualidade de vida e da formação para o exercício pleno da cidadania.  

 Dessa maneira o professor deve selecionar práticas que 

oportunizem aprendizagens voltadas à ampliação das capacidades de 

interação sociocultural e recursos pedagógicos na promoção dos múltiplos 



fatores que implicam na melhoria da qualidade de vida e no processo de 

emancipação do educando. 

 Das instituições sociais, a escola se posta como o ambiente 

mais propício para o desenvolvimento de programas que articulem 

conhecimentos com vistas à formação plena de crianças, jovens e 

adolescentes. A educação atrela-se à consideração da escola como amplo e 

democrático espaço de constante trabalho em prol dos processos de formação 

e emancipação daquele que aprende. Portanto, para o adequado 

desenvolvimento do Programa Educacional se faz essencial professores 

capacitados, materiais específicos e suporte pedagógico adequado. 

Nessa perspectiva, para implementar as ações do Programa de 

Educação Integral  partir do primeiro semestre de 2017, torná-se necessária 

a contratação de empresa especializada com proposta de trabalho convergente 

ao atual desenho do Programa Mais Educação (PME) e à linha pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação de Narandiba. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Para se reestruturar e implementar o Programa de Educação 

Integral na perspectiva do PME 2016, além de medidas pedagógicas há, 

sobretudo, a necessidade de tomadas de decisão administrativas que venham 

a suprir e garantir o desenvolvimento das atividades que integram os eixos 

temáticos que compõem o currículo da educação integral, neste novo desenho 

do PME. . 

A contar de agosto de 2012 o MEC deu ênfase ao processo de 

democratização da oferta da educação integral em todo o território brasileiro. 

No que se remete ao município de Narandiba, são duas unidades atendidas 

do 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental.  

O macrocampo Acompanhamento Pedagógico se mantém 

obrigatório, porém com apenas uma atividade que incorpora as diferentes 

áreas do conhecimento, de forma a envolver todas as atividades previas 

(alfabetização, matemática, história, ciências, geografia e línguas 

estrangeiras). Essa atividade é denominada “Letramento e Matemática” e tem 



por objetivo articular o currículo regular das escolas com as atividades 

pedagógicas propostas pelo PME, de forma a ensejar o diálogo permanente 

entre os professores das escolas e os monitores que atuam na educação 

integral.  

Cabe ressaltar que a proposta do PME para a dinamização 

desses macrocampo não se traduz na repetição do mesmo, ou seja, na cópia 

fiel dos procedimentos metodológicos adotados no período do ensino regular. 

Deve sim por meio do diálogo e trocas de pontos de vista entre todos 

(professor/professor e professor/aluno), buscar novas estratégias para o 

desenvolvimento das atividades propostas.   

Do exposto; considerando que cabe ao Programa de Educação 

Integral propiciar ambientes que venham ao encontro das expectativas e 

necessidades do aluno; considerando que na perspectiva do PME a educação 

integral adota a “ampliação do universo intelectual, cultural e esportivo” da 

criança e a “Minimização de sua exposição a situações de vulnerabilidade e 

riscos sociais” como principais propósitos; considerando que junto ao 

Acompanhamento Pedagógico o macrocampo Esporte, Cultura, Música e Artes 

compõe a base das ações no atual modelo de educação integral proposto pelo 

PME. 

 O MUNICÍPIO DE NARANDIBA JUSTIFICA A NECESSIDADE DA 

ASSESSORIA E PROFISSIONALIZAÇÃO  DAS AÇÕES DESTES  EIXOS 

TEMÁTICO.  

 

4. A COODENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

NARANDIBA EXIGE DA EMPRESA CONTRATADA 

 Apresentação de Projeto Pedagógico que contenha: 

Justificativa, referencial teórico, objetivos gerais e específicos, metodologia, 

recursos humanos e critérios de avaliação a serem utilizados em todos os 

graus de ensino. Este projeto deverá ser submetido à aprovação da 

Coordenadoria Municipal de Educação de Narandiba. 

 Capacitação inicial: a ser oferecida para todos os professores 

e demais profissionais subordinados à empresa contratada que vierem a 



assumir as atividades relativas ao eixos temáticos do Programa de Educação 

Integral. A jornada semanal de trabalho dos profissionais contratados não 

deverá exceder 40 (quarenta) horas semanais. 

 Acompanhamento semanal: além da capacitação inicial, 

quinzenalmente deverão ser realizados Horários de Trabalho Pedagógico 

Coletivo (HTPC) com todos os profissionais da empresa contratada no prédio 

da Coordenadoria Municipal de Educação. 

 HTPCs: deverão ser desenvolvidos por meio do 

planejamento e da ação conjunta de um representante da empresa prestadora 

de serviço e do coordenador das ações do eixo temático do Programa de 

Educação Integral.  

 

5. ESCOLAS PARTICIPANTES DO PROJETO 

Serão atendidas por estes serviços, todas as unidades de ensino 

nas quais se encontra implantado o programa de educação integral assim 

como quaisquer outras unidades escolares que venham a ser indicadas pela 

Coordenadoria Municipal de Educação. 

 As oficinas serão desenvolvidas nas unidades aos alunos do 1º 

ao 9º ano conforme as tabelas abaixo. 

1 Artesanato 

2 Letramento 

3 Natação 

4 Percussão Infantil 

5 Flauta doce 

6 Letramento 

 

6. PÚBLICO ALVO 

O serviço será fornecido para a rede municipal de educação de 

Narandiba, devendo atender alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

que fazem parte da Educação Integral. O atendimento estará voltado para 270 

alunos podendo alcançar ate 500 alunos do Ensino Fundamental. A empresa 

contratada deverá a partir das determinações provindas das diretrizes da 



Coordenadoria Municipal de Educação, assistir alunos do Programa de 

Educação Integral. 

 

 

7. CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 

Em todos os macrocampos (Pedagógico, Cultura e Esporte) as 

atividades deverão ser desenvolvidas em sessões de 1 (uma) hora a 01h30min 

para cada h/a. Reformulações poderão ser inseridas no trabalho com 

grupamentos que venham a apresentar problemáticas relacionadas à 

composição horária em atividades nestas área do saber. Os esforços ocorrerão 

para além da formalização dos horários, isto é, também tenderão no sentido 

de elaboração de um currículo comum para cada nível de desenvolvimento, a 

ser desenvolvido ao longo do ano letivo. 

A jornada média prevista para cada semana de trabalho 

docente é de no máximo 40 horas semanais, sendo 36 horas destinadas para 

o trabalho direto com alunos e 4 (quatro) horas para trabalho pedagógico: 2 

(duas) horas para HTPCs e 2 (duas) horas para horas-atividade a serem 

realizadas em local de livre escolha.  

No que se refere à organização e implementação do trabalho; 

“Os Planos de Atendimento deverão ser definidos de acordo com o projeto 

político-pedagógico das unidades escolares e desenvolvidos, por meio de 

atividades, dentro e fora do ambiente escolar, ampliando tempo, espaço e 

oportunidades educativas, na perspectiva da Educação Integral do estudante. 

(BRASIL, 2013, p. 4)”. 

  

8. PROFESSORES 

A contratada disponibilizara os profissionais (Monitores) 

responsáveis por ministrar as oficinas nas unidades contempladas da rede 

municipal de ensino de Narandiba. Vale enfatizar que os profissionais 

contratados deverão ser devidamente habilitados para realização das oficinas. 

Cabe exclusivamente à empresa contratada comprovar a formação de seus 

profissionais à contratante. 



 

9. RECURSOS MATERIAIS E DIDÁTICOS 

A providencia dos recursos materiais e didáticos a serem 

disponibilizados para o desenvolvimento das oficinas serão de inteira 

responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Educação.  

 

9.1 Para os professores 

Os HTPCs deverão ser respaldados por livros, artigos, apostilas 

e demais produções cientificas que abordem o tema Educacional enquanto 

recurso pedagógico promotor de desenvolvimento na perspectiva da educação 

integral. Tais materiais para pesquisa e estudo deverão ser selecionados a 

partir do acervo contido no site do MEC e das inúmeras fontes atualmente 

disponibilizadas - digitais e impressas. 

 

10. DA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

Para a implantação do projeto, a empresa contratada deverá 

oferecer uma metodologia específica que considere a necessidade de dois tipos 

de capacitação: 

 Capacitação inicial: a ser oferecida a todos os professores que vierem a 

assumir as oficinas do ensino integral, aos professores, diretores, orientadores 

e demais profissionais envolvidos, de acordo com o calendário a ser elaborado 

pela Coordenadoria Municipal de Educação. 

 Capacitação continuada: a ser proporcionada a todos os professores 

contratados pela empresa vencedora do certame licitatório que, em serviço 

deverão receber condições que lhes garantam oportunidades para o devido 

aprofundamento de conhecimentos teóricos e metodológicos referentes ao 

Esporte Educacional, enquanto conteúdo curricular. Tais ações ocorrerão em 

HTPCs e em reuniões a serem agendadas por meio de calendário específico. 

 Acompanhamento: a ser implementado pelo Coordenador da Coordenadoria 

Municipal de Educação  e pelo representante da empresa prestadora de 

serviço, através de visitas aos espaços de trabalho, relatórios bimestrais 

dos professores e pesquisa junto aos alunos. Estes últimos relatarão os 



respectivos graus de satisfação relacionados à qualidade do atendimento 

do eixo temático em questão. 

 

11. CUSTOS DO PROJETO 

Os orçamentos deverão ser pautados na estimativa dos custos 

relativos ao acompanhamento teórico e metodológico do projeto e das oficinas 

a serem ministradas.  

Em consonância com Brasil (2012), a verba de CUSTEIO 

remetida para as despesas de transporte e alimentação provinda do MEC 

através do PDDE, será designada para os respectivos gastos dos professores 

contratados.  

A taxa de administração e a remuneração dos demais 

profissionais contratados pela empresa para atender a prestação de serviço 

ensejada, devem pautar-se em preços atuais de mercado. Nessa perspectiva, 

o pagamento total do valor licitado poderá ser saldado até 31 de dezembro de 

2017. 

 

12. AVALIAÇÃO TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO  

As empresas concorrentes deverão apresentar os respectivos 

PLANOS DE AÇÃO como condição à participação no processo licitatório. Por 

sua vez, o desenvolvimento do serviço prestado pela empresa vencedora do 

certame licitatório será acompanhado e supervisionado por um especialista 

responsável, designado pela Coordenadoria Municipal de Educação que  

analisará os relatórios dos diretores de escola, dos professores e dos pontos 

de vista dos alunos, advindos das HTPCs e das avaliações coletadas em 

reuniões bimestrais. A partir dos dados emergidos, apontamentos, críticas e 

sugestões deverão ser tecidos em prol da melhoria qualitativa do atendimento 

propiciado na área do Esporte Educacional. 

13. DOS REQUISITOS BÁSICOS DA EMPRESA 

PROPONENTE 

A empresa licitante deverá apresentar condições concretas para 

o desenvolvimento das ações requeridas. Tal processo se dará através de 



documentos que comprovem a sua regularidade enquanto empresa e a 

adequada formação técnica e pedagógica de seus profissionais. A empresa 

candidata deverá adequar-se aos espaços designados à atuação de seus 

profissionais junto à clientela contemplada. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2017, 

prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, 

nos termos da lei e a critério do poder público municipal. 
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