
Boa noite,  

Entro em contato para expor vícios contidos no edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 

019/2019 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, que tem por objeto 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". Destaca-se que o edital possui INCOERÊNCIAS que precisam ser 

corrigidas, com vistas a uma concorrência justa entre as empresas que pretendem 

participar do certame: 

- 6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL - 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, bem como consultei a 

atividade principal (Receita Federal) de algumas entidades e constatei que as 

faculdades, universidades e institutos, possuem a atividade principal direcionada ao 

ensino, a pesquisa e a extensão, não tendo por função o papel de assessoria pedagógica, 

como requer o presente edital. Para tanto, entidades credenciadas ao MEC não 

possuem habilitação para o cumprimento do objeto. Ressalto que o simples 

credenciamento no MEC não assegura, tão pouco garante capacidade técnica da 

empresa, sendo que esta exigência por parte do município é desnecessária. Para atestar 

uma capacidade técnica existem variados instrumentos eficazes que podem ser 

utilizados.  

- 6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL - 6.4.1 Declaração formal, devidamente 

assinada pelo representante legal da Licitante, disponibilizando para a realização dos 

cursos, objeto do Edital: a) 01 (um) Assessor com Doutorado em Educação, informando 

nome, qualificação, CPF, títulos, os quais deverão estar disponibilizados pela empresa 

licitante para a realização da assessoria e capacitações, sob pena de inabilitação, caso 

estiverem incompatíveis e em desconforme com a formação estabelecida para a área 

específica; b) 01 (um) Assessor/Formador com Mestrado em Educação, informando 

nome, qualificação, CPF, títulos, os quais deverão estar disponibilizados pela empresa 

licitante para a realização da assessoria e capacitações, sob pena de inabilitação, caso 

estiverem incompatíveis e em desconforme com a formação estabelecida para a área 

específica; c) 01 (um) Coordenador com Mestrado em Educação informando nome, 



qualificação, CPF, títulos, o qual deverá estar disponibilizado pela empresa licitante 

para a realização de acompanhamento e coordenação presencial das assessorias e 

capacitações, sendo uma vez por semana durante toda a duração do contrato, sob 

pena de inabilitação, caso estiverem incompatíveis e em desconforme com a formação 

estabelecida para a área específica; 6.4.2 Curriculum vitae na Plataforma Lattes de 

todos os profissionais apresentados, que comprovem suas atividades e experiências 

anteriores, com relação as suas atividades especificadas, junto ao futuro contrato; 

6.4.3 Cópia autenticada dos Diplomas que comprovem a titulação de todos os 

profissionais apresentados pela empresa licitante para a execução dos serviços objeto 

da licitação; 6.4.4 Atestado de Capacidade Técnica emitido por Pessoa Jurídica de 

Direito Público para a empresa e cada profissional apresentado pela empresa licitante 

para execução dos serviços licitados, comprovando que o profissional já executou com 

eficiência serviço igual ao que fora apresentado segundo Termo de Referência: 

- O município exige a disponibilização de 03 profissionais, sendo que somente um deles 

(Um Mestre em Educação para a realização de acompanhamento e coordenação 

presencial das assessorias e capacitações), possui efetivamente suas atribuições 

elencadas no edital. Subentende-se que a exigência de mais profissionais vinculados à 

empresa, sem a devida especificação do que se espera deles é para dificultar a 

concorrência e direcionar o certame.  

- ANEXO III - MODELO PROPOSTA DE PREÇOS - 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 para suprir a necessidade da Secretaria de Educação do município de Ilhota. Com 

carga mínima de 220 horas. 

- O edital traz que a carga horária MÍNIMA presencial exigida para o cumprimento do 

objeto é de 220 horas. Ora, enquanto empresas, precisamos que o município estabeleça 

uma carga horária total fechada para que em cima desta possamos propor ofertas que 

sejam vantajosas para o município. Além disso, de acordo com o que consta no edital, 

somente o profissional com Mestrado em Educação, responsável pelo 

acompanhamento e coordenação presencial das assessorias e capacitações irá cumprir 

as 220 horas presenciais em torno de 07 meses, ao frequentar o município 01 vez por 

semana. Novamente coloco que, o excerto “Com carga mínima de 220 horas” precisa 



ser revista, uma vez que as empresas cotarão a prestação de serviços por 220 horas no 

total. Caso o município tenha intenção de ampliar a carga horária no contrato, deve-a 

dizer de forma explícita, pois depende-se desse fator para a elaboração da proposta de 

preço e haver a devida concorrência entre as empresas. 

Ademais, este modelo de edital, com praticamente os mesmos itens, foi lançado por 

outros 02 municípios da região a qual pertence Ilhota/SC, sendo que somente uma 

empresa participou dos dois processos licitatórios, sem concorrência. Para tanto, se o 

edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO não 

sofrer a correção dos vícios contidos, esta mesma empresa estará SOZINHA 

concorrendo ao certame, uma vez que o item 6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

OPERACIONAL - 6.4.5 Cópia do Diário Oficial de Credenciamento da Universidade ou 

Instituto junto ao Ministério da Educação, faz o direcionamento para que ela seja a 

vencedora. 

No aguardo das correções. 

Att. 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

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

Enviado em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 23:40

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 / FUNDO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anexos: Esclarecimento Licitação Ilhota SC.pdf

Boa noite, 

Segue anexo solicitação de esclarecimentos quanto ao edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 - FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
Att. 

 

 

Favor confirmar o recebimento deste e-mail. 

 

Ana Paula da Motta 

Rua Leoberto Leal, nº 978, Centro, Piratuba/SC 

(49) 998118232 / (49) 988584450 

 


