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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Ana Paula da Motta <anapauladamotta@hotmail.com>

Enviado em: segunda-feira, 9 de setembro de 2019 11:03

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: RE: PROCESSO N° 404/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 - FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Bom dia, 

Agradeço pelo retorno. 

Estou com dúvidas referente ao edital: 

  

 Item 6.2.5 Declaração de que a proponente não possui em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 

economia mista, conforme anexo XII do edital: este item se refere ao agente 

político/servidor público do quadro do município ou se refere a qualquer profissional 

público de qualquer ente federado do estado ou do país? 

 6.4.5 Cópia do Diário Oficial de Credenciamento da Universidade ou Instituto junto 

ao Ministério da Educação: fiz uma consulta no sistema de credenciamento do MEC e 

constatei que das 03 empresas que forneceram os orçamentos para o município fazer a 

média orçamentária disposta no edital de licitação, somente uma possui credenciamento, 

o que coloca em dúvida este item no edital. 

 10.1.16 É de responsabilidade da empresa disponibilizar um coordenador com 

Mestrado em Educação em tempo integral durante a execução das assessorias e 

capacitação, para acompanhar e coordenar a execução dos serviços, durante toda 

a vigência do contrato, e ficar à disposição da administração para eventuais dúvidas 

e esclarecimentos: quantos dias e horas na semana? 

 2 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 2.1 - O prazo de 

conclusão da obra será a contar da expedição da ORDEM DE SERVIÇO, conforme 

prazo do cronograma: o cronograma será elaborado pela contratada? Ou a Secretaria 

de Educação tem um cronograma para a prestação dos serviços? Fala-se em prazos, mas 

estes não estão disponíveis no edital. 

 Itens do Termo de referência: 10.1.10 As atividades de capacitações deverão 

acontecer em espaço físico locados pela empresa vencedora com datas a serem 

definidas junto a coordenação da Secretaria Municipal da Educação; 10.1.11 

Locação de espaço físico para encontros de trabalhos; 10.1.12 Equipamentos: som 

e áudio, projetor, controle para Power Point/TV, vídeo e DVD e Data 

Show; 10.1.13 Fornece e instalar materiais tais como: equipamentos de som e 

áudio, projetor, controle para Power Point, TV, vídeo e DVD entre outros: quantos 

encontros devem ocorrer com o grupo de profissionais da educação? Quantas horas? 

Estes dados são necessários para a empresa elaborar a proposta de preço. 
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 Também não fica claro no edital qual a função/papel e a carga horária a ser cumprida 

presencialmente de cada um dos profissionais (01 com Doutorado e 2 com Mestrado) 

solicitados para a prestação de serviço. 

No aguardo destas informações. 

Att. 
 

De: licitacao3@ilhota.sc.gov.br <licitacao3@ilhota.sc.gov.br> 
Enviado: segunda-feira, 9 de setembro de 2019 11:17 
Para: 'Ana Paula da Motta' <anapauladamotta@hotmail.com> 
Assunto: RES: PROCESSO N° 404/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
  
Bom dia! 
  
Edital encontra-se publicado. 
  
https://www.ilhota.sc.gov.br/licitacoes/index/detalhes/codMapaItem/41608/codLicitacao/149821 
  
Att. Francineide Pereira 
Coordenadora de Compras e Licitações 
  

De: Ana Paula da Motta <anapauladamotta@hotmail.com>  
Enviada em: sábado, 7 de setembro de 2019 21:28 
Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br 
Assunto: PROCESSO N° 404/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
  

Boa noite, 

Entro em contato para solicitar o edital completo da licitação REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 

FACULDADE OU INSTITUIÇÃO CREDENCIADA AO MEC PARA CONSULTORIA, ADEQUAÇÃO E 

ORIENTAÇÃO PARA A REVISÃO DAS DIRETRIZES CURRICULARES E MATRIZES DE HABILIDADES E 

CONTEÚDOS DA REDE DE ENSINO DE ILHOTA SC, DE ACORDO COM A BNCC. 

No aguardo. 

Att. 


