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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 Este Termo de Referência tem como objeto Contratação de 

empresa de Assessoria especializada na prestação de Serviços de 

Assessoramento Técnico e Pedagógico à Secretaria Municipal de 

Educação do Município do Paulista PE, contemplando os diferentes 

campos de atuação do Dirigente Municipal (financeiro, 

administrativo e pedagógico), bem como, os profissionais de 

educação vinculados à Rede Municipal de Ensino (docentes, 

coordenadores, gestores, equipe técnica e administrativa) das 

escolas para articular diretrizes educacionais de fortalecimento 

da gestão administrativa e pedagógica, assim como do processo de 

ensino. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Tal solicitação se justifica tendo em vista que: 

2.1 Ao considerarmos a história recente da educação pública 

brasileira, compreendida entre o ano de 1932, no qual documentou-

se o Manifesto dos Pioneiros da Educação, até a contemporaneidade, 

período de vigência das Leis n.º 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN –, n.º 11.738/2008 – Lei do 

Piso Salarial Profissional Nacional dos Profissionais do 

Magistério – e n.º13.005/2014 – Lei do Plano Nacional de Educação 

2014/2024 – além da Base Nacional Comum Curricular, homologada em 

dezembro de 2017, somos testemunhas e partícipes de inúmeras 

tensões que trazem à tona o desequilíbrio entre os direitos 

historicamente conquistados e os entraves para a sua execução.  

 

2.2 Tal tensionamento reverbera em problemas históricos que 

repercutem em resultados pouco satisfatórios do processo de 

ensino-aprendizagem concretizado nas salas de aula das escolas 

públicas de todo o território nacional, tais como baixos índices 

de proficiência em leitura, escrita, uso crítico-social das 

linguagens e raciocínio lógico-matemático por parte dos nossos 

estudantes, formação inicial e continuada dos profissionais da 

educação fragilizada, espaços físicos escolares com 

infraestrutura inadequada ou insalubre, entre outros, colocando o 

Brasil numa posição comparada a de países com Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH – e Produto Interno Bruto – PIB – 

substancialmente menores que os nossos. Não obstante, causada pela 

pandemia da Covid-19, o setor educacional sinaliza viver uma crise 

sem precedentes e com consequências gravíssimas incomensuráveis, 

acentuando drasticamente problemas historicamente não resolvidos 

e contribuindo à estagnação e/ou retração de aspectos que 

lentamente vinham sendo superados. 

 

2.3 Assim, partindo dessa realidade, deparamo-nos com a ausência 

de alicerce nos municípios nos campos dos recursos humanos, da 
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estrutura física e da infraestrutura dos espaços escolares, 

tecnológico e de gestão de crise, capaz de supriras necessidades, 

os conhecimentos e os desafios trazidos pela pandemia para o 

cenário educacional, sobretudo no que concerne à necessidade de 

garantia do fluxo de ensino-aprendizagem amparado nos direitos de 

aprendizagem garantidos pelas Leis e Documentos Normativos 

supracitados. O cenário de educação que se configurou nos impôs 

outro viés de compreensão sobre o papel da escola, nos mostrou 

que a educação carece de se reinventar e se adaptar ao paradigma 

atual e que todos precisam ser percebidos de forma integral, 

dotados de emoções capazes de impactar positiva ou negativamente 

no nosso agir diário.  

 

2.4 Essa reflexão surge derivada de toda a situação desafiadora 

e caótica vivenciada por todos nós mediante a deflagração da 

Pandemia da Covid-19. Diante disso, em atenção aos pressupostos 

dos deveres constitucionais que cabem ao Ente Público e dos 

direitos que estão atrelados aos cidadãos concernentes à Educação 

Pública para todos e todas com qualidade social, há milhares de 

estudantes que não podem ser prejudicados, não devem ficar alheios 

ao conhecimento advindo da escola, tampouco sofrer os prejuízos 

da quebra do vínculo e da rotina com seus professores e colegas. 

 

2.5 No entanto, pela fragilidade no regime de colaboração entre 

a União, os estados e os municípios, cujo robusto investimento 

seria o principal viés de financiamento do processo de formação 

inicial continuada e em serviço dos profissionais da educação, da 

estruturação de redes e sistemas, da construção e adequação de 

espaços escolares, do Custo Aluno Qualidade – CAQ – e Custo Aluno 

Qualidade Inicial – CAQi, vimos degringolar o planejamento e a 

gestão da educação capaz de garantir minimamente a estruturação 

das Redes Públicas Municipais para adequação às demandas exigidas 

para o Séc. XXI. 

 

2.6 Sendo assim, o presente Termo de Referência desta Secretaria 

propõe a contratação de uma empresa de ASSESSORIA TÉCNICA E 

PEDAGÓGICA especializada e voltada às atividades capazes de 

contribuir para instrumentalizar os profissionais que atuam 

diretamente com a educação no município, de forma global, como o 

monitoramento e acompanhamento efetivos de pessoas e processos, 

além do amparo na realização de atividades presenciais e não 

presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais), 

considerando as especificidades das equipes que compõem as 

unidades escolares e a Secretaria Municipal de Educação de 

Paulista-PE. 

 

2.7 O uso de práticas pedagógicas (mediadas ou não por 

tecnologias digitais da informação e comunicação) e impulsionadas 

pelo trabalho apresentado por meio deste Termo de Referência 

estará em consonância com os atuais documentos norteadores para a 

Educação Básica, como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 
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Currículo do Estado de Pernambuco, as atuais Propostas Pedagógicas 

e demais documentos que fundamentam as atividades a serem 

executadas no período de atuação da empresa contratada. 

3. DA IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Dadas observações e pesquisas efetuadas em sistemas, tais como o 

convivaeducação.org.br e simec.mec.gov.br, bem como em portais 

oficiais que consolidam dados do município, a exemplo do 

pne.mec.gov.br, plataformabncc.caedigital.net, ideb.inep.gov.br, 

avaliacaoemonitoramentopernambuco.caeddigital.net, além de 

constatações obtidas pela inexistência de evidências 

comprobatórias do contrário e observações da realidade que se 

assenta à Rede Municipal (documentos e atos legais), verificamos 

que o Município do Paulista apresenta uma série de situações que, 

de certo, impactam negativamente nos índices de desenvolvimento 

da educação e aprendizagem dos estudantes da Educação Básica. 

Desse processo de análise, pudemos constatar os seguintes pontos 

nevrálgicos: 

3.1 Ausência de sistema integrado das secretarias escolares, 

dificultando o acompanhamento dos registros da vida escolar dos 

estudantes, bem como inaptidão de secretários (as) escolares e 

servidores das secretarias para com o uso de equipamentos de 

informática; 

 

3.2 Trabalho mais direcionado à perspectiva da metodologia do 

ensino híbrido acerca do que é o Ensino Híbrido e de que forma 

ele deve ser implementado e acompanhado na prática pedagógica; 

 

3.3 Falta de ações estruturadas e sistemáticas que contribuam de 

forma significativa para a diminuição da desigualdade social, 

impactando e transformando a comunidade local, prioritariamente; 

 

3.4 Necessidade de um trabalho continuado, com foco na avaliação 

e monitoramento da rede educacional. 

 

4 DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

Das ações realizadas derivadas dos problemas apontados, podemos 

mensurar produtos capazes de nos nortear acerca da eficácia da 

proposta, dos quais, destacamos: Relatórios, Minutas de Atos 

Legais, Evidências Fotográficas e Avaliativas, Planos enviados à 

chancela do Conselho Municipal de Educação e Homologação do 

Secretário de Educação, por meio da produção mensal de materiais 

devidamente entregues à Secretaria Executiva de Planejamento, de 

modo a consolidar as seguintes ações: 

 

4.1 Oferecer o suporte necessário, por meio de visitas técnicas, 

formações para as equipes que atuam na área técnica, 

administrativa e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e 

Instituições Municipais de Ensino, atendimento virtual, análise e 
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elaboração de documentos, portarias, decretos e instruções 

normativas; 

 

4.2 Acompanhar e monitorar as ações de todos os profissionais 

envolvidos no processo e vinculados à Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de Paulista PE; 

 

4.3 Garantir o direito ao acesso e qualidade do trabalho 

pedagógico, fazendo uso das ferramentas pedagógicas (mediadas ou 

não por tecnologias digitais da informação e comunicação), 

impulsionadas pelo trabalho apresentado neste Termo, em 

consonância com a Legislação vigente e com os atuais documentos 

norteadores da Educação Básica (BNCC, Currículo de PE, as atuais 

Propostas Pedagógicas e demais documentos que fundamentam as ações 

a serem realizadas); 

 

4.4 Oportunizar a construção e consolidação de um projeto 

educacional que promova as transformações necessárias e urgentes 

na educação do município; 

 

4.5 Desenvolver e propor ações contextualizadas, articuladas e em 

equipe, que considerem as peculiaridades dos profissionais e 

espaços nos quais se inserem; 

 

4.6 Considerar as limitações estruturais e o processo de 

construção de conhecimento dos profissionais contemplados pelo 

assessoramento técnico e pedagógico; 

 

4.7 Contribuir, por meio do trabalho de assessoria, para que as 

escolas e profissionais desempenhem seu papel social com 

funcionalidade e responsabilidade, com ênfase na apropriação das 

ferramentas tecnológicas; 

 

4.8 Corroborar, por meio de estratégias, para as tomadas de 

decisão importantes no setor educacional; 

 

4.9 Dar suporte no estudo, elaboração, atualização e implementação 

dos documentos norteadores da educação (Projeto Político 

Pedagógico, Proposta Pedagógica, Plano Municipal da Educação, 

Currículo e de outros documentos que sejam pertinentes para 

orientar e respaldar as ações do município no âmbito educacional, 

como Portarias, Decretos e Instruções Normativas; 

 

4.10 Agregar a abordagem de um trabalho direcionado a partir do 

desenvolvimento de competências e habilidades na área tecnológica; 

 

4.11 Possibilitar mudanças significativas na educação municipal 

para os profissionais de educação, bem como realizar trabalho de 

assessoramento presencial e virtual, a partir do diagnóstico feito 

durante o processo de visitas técnicas; 

 



 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 

4.12 Planejar, organizar, executar e acompanhar, em parceria com 

os profissionais de educação, as formações dos docentes, 

coordenadores, orientadores, supervisores, gestores, equipe 

técnica e burocrática da Secretaria Municipal de Educação e das 

escolas; 

 

4.13 Realizar o processo de assessoramento pedagógico de forma 

presencial e a distância, fazendo uso também de ferramentas 

tecnológicas para dar suporte aos profissionais de educação do 

município; 

 

4.14 Construir uma relação de trabalho pautada na discussão 

propositiva e no diálogo entre as partes envolvidas; 

 

4.15 Oportunizar a construção e consolidação de um projeto 

educacional que promova as transformações necessárias e urgentes 

na educação do município; 

 

4.16 Desenvolver e propor ações contextualizadas, articuladas e 

em equipe, que considerem as peculiaridades dos profissionais e 

espaços nos quais se inserem; 

 

4.17 Favorecer o desenvolvimento dos profissionais de educação a 

partir do trabalho executado no âmbito pedagógico, por meio do 

assessoramento contínuo voltado para abordagens, como: Saúde 

Mental, Emocional, Ensino Híbrido, Pedagogia por Projetos 

(Projetos Integradores), BNCC na perspectiva do desenvolvimento 

das habilidades e competências, Aspectos Socioemocionais do 

sujeito; Concretização do Currículo na Prática Pedagógica dos 

Profissionais de Educação; 

 

4.18 Proporcionar aos profissionais da educação básica, 

coordenadores, educadores de apoio, gestores educacionais e 

técnicos de ensino uma reflexão sobre os questionamentos atuais 

acerca do modelo de ensino a partir das problemáticas ocasionadas 

pela pandemia (Covid 19); 

 

4.19 Proporcionar aos profissionais da Educação, por meio de 

diversas atividades, a aquisição e construção crítica de 

conhecimentos, no que se refere a como planejar, o que ensinar e 

como avaliar em meio a situação adversa atual; 

 

4.20 Discutir e desenvolver práticas pedagógicas eficazes que 

permitam o trabalho didático em modo remoto e/ou presencial com 

estudantes da Educação Básica; 

 

4.21 Desenvolver um Programa de Gestão, Avaliação e Monitoramento 

da Rede Educacional; 

 

4.22 Construir e implementar o Plano Municipal pela Primeira 

Infância (PMPI); 
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4.23 Acompanhar e auxiliar na Elaboração do Planejamento da Rede 

alinhado às Peças Orçamentárias. 

 

5 DO DETALHAMENTO DAS AÇÕES 

5.1 PMPI (Plano Municipal pela Primeira Infância) 

5.1.1 Diagnóstico, sistematização de informações e análise da 

realidade local, considerando a oferta de serviços essenciais 

e a aprendizagem das crianças (0 a 6 anos), elencando as 

prioridades e maiores desafios enfrentados; 

5.1.2 Assessoramento inicial na criação da Comissão (por meio 

de Decreto ou Portaria) responsável pelas etapas de elaboração 

até homologação do Plano via audiência pública; 

5.1.3 Articulação das diferentes secretarias e órgãos 

públicos da administração municipal, do poder legislativo 

municipal e sociedade civil; 

5.1.4 Elaboração do Documento base, pautado na perspectiva 

intersetorial; 

5.1.5 Implementação do PMPI. 

5.2 Programa de Gestão, Avaliação e Monitoramento da Rede 

Educacional 

5.2.1 O Programa deve promover o acompanhamento e a avaliação 

na perspectiva da Gestão por Resultados desejados, a partir 

da tradução dos objetivos traçados; 

5.2.2 Implantação e implementação de um Modelo de Planejamento 

Estratégico da Gestão Escolar por resultados; 

5.2.3 Aprimoramento das competências de gestão escolar dos 

Dirigentes Escolares, Coordenadores Pedagógicos e Técnicos 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino; 

5.2.4 Avanços nos resultados do Sistema de Avaliação 

Educacional de Pernambuco (SAEPE) realizado no ciclo de 2021; 

5.2.5 Melhorias nos resultados do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB)realizado no ciclo de 2021; 

5.2.6 Promoção da autonomia intelectual e profissional, no 

sentido de incentivar docentes à elaboração de estratégias de 

ensino e, desse modo, contribuir com os resultados das 

avaliações internas e externas; 
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5.2.7 Dimensão teórica e epistemológica, a ser considerada no 

processo, da área do conhecimento específico e ao mesmo tempo 

propor e estimular o resgate de práticas inovadoras; 

5.2.8 Aprendizagens mediadas pela tecnologia, e como processo 

de avaliação, uma reflexão sistemática sobre a repercussão da 

formação na prática da gestão e pedagógica. 

5.3 Assessoria Técnica e Pedagógica 

5.3.1 O trabalho de assessoramento presencial dar-se-á 02 

(duas) vezes por semana, 06 (seis) horas por dia, totalizando 

uma carga horária de 12 (doze) horas semanais e 48 (quarenta 

e oito) horas mensais. As atividades e orientações a serem 

dadas por meio virtual serão alinhadas a partir das demandas, 

necessidades e especificidades das equipes pedagógicas 

envolvidas no processo, dando continuidade ao trabalho de 

formação proposto para a rede de ensino; 

5.3.2 As atividades presenciais serão realizadas e 

desenvolvidas com base nas demandas apresentadas pelo grupo 

específico a ser assessorado, em consonância com as ações 

propostas no documento, bem como a partir do diagnóstico 

inicial feito pela equipe de assessores a partir das visitas 

técnicas realizadas; 

5.3.3 O público contemplado pela assessoria técnica e 

pedagógica será composto por profissionais que atuam na área 

de educação; 

5.3.4 A assessoria será feita por 02 (dois) profissionais com 

formação na área de educação, habilitados e com experiência 

prática comprovada na execução das ações propostas, como 

também na elaboração de estratégias e realização de atividades 

que contribuam para a ampliação do conhecimento dos 

profissionais que atuam diretamente com a área técnica e 

pedagógica e no desenvolvimento e apropriação das ferramentas 

necessárias para a melhoria da qualidade do trabalho dos 

profissionais e consequentemente dos estudantes envolvidos; 

5.3.5 Revisão, adequação e acompanhamento dos PPPs com vistas 

ao cumprimento dos pressupostos legais da BNCC, CURRÍCULO da 

Rede e Normativas atuais; 

5.3.6 Orientações para imersão nas Metodologias ativas, 

competências e habilidades da BNCC e do CURRÍCULO; 

5.3.7 Assessoria à Gestão Municipal no processo de elaboração 

e concretização de Normativas         e Instruções 

Administrativas; 
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5.3.8 Orientações aos (as) Gestores(as) quanto à Gestão 

Financeira das Escolas no tocante às Unidades Executoras; 

5.3.9 Análise e consolidação do Documento de Avaliação do 

Plano Municipal de Educação com vistas à organização e 

realização da Conferência Municipal de Educação; 

5.3.10 Análise e parecer técnicos e consolidação da Versão 

Preliminar do Currículo da Rede Municipal alinhado à BNCC e 

ao Currículo de Pernambuco, com subsequente coordenação em 

processo que culmine em sua homologação; 

5.3.11 Realização de diagnóstico e implantação de Sistema 

Integrado de Informações da Rede por meio de Plataforma 

Digital; 

5.3.12 Acompanhamento e assessoria na Gestão do SIMEC/ PAR; 

5.3.13 Orientações à Equipe Técnica da Secretaria Municipal 

de Educação e subsequente acompanhamento na elaboração, 

registro, escrita, alimentação contínuos do Memorial de 

Gestão da SME de Paulista PE; 

5.3.14 Visitas técnicas semanais para execução e avaliação de 

ações previamente planejadas; 

5.3.15 Avaliação processual, por competência e desempenho, a 

ser realizada com os profissionais de educação contemplados 

no processo; 

5.3.16 Elaboração do Plano de Ação da Secretaria Municipal de 

Educação, de onde serão derivados os Planos de Ação das 

Escolas (item fundante do Projeto Político Pedagógico), para 

enfretamento dos problemas identificados; 

5.3.17 Articulação da Secretaria Municipal de Educação com 

outros setores e Secretarias do município, para concretização 

de ações intersetoriais; 

5.3.18 Assessoramento presencial e não presencial aos 

coordenadores, gestores e docentes dos anos finais do Ensino 

Fundamental, com metodologias e práticas respaldadas no que 

orientam os documentos norteadores, como a Base Nacional Comum 

Curricular e Currículo de Pernambuco, contemplando as 

habilidades e competências a serem desenvolvidas; 

5.3.19 Assessoramento presencial e não presencial aos 

coordenadores, gestores e docentes na elaboração de 

estratégias que considerem outras modalidades de ensino, como 

a Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial; 
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5.3.20 Organização de uma rotina de trabalho que contemple 

também o contato com as famílias dos alunos, dentre outras 

ações; 

5.3.21 Realização de reuniões semanais para orientações 

direcionadas à elaboração de planejamentos, registros e 

documentação das atividades propostas; 

5.3.22 Monitoramento e acompanhamento das ações e atividades 

estruturadas pelos profissionais de educação do município, a 

partir das orientações dadas;  

5.3.23 Aperfeiçoamento e qualificação profissional com o 

objetivo de contribuir para o aumento dos índices 

educacionais; 

5.3.24 Exposições discursivas, para aprofundamento 

epistemológico; 

5.3.25 Encontros/reuniões de gestão e pedagógicas, para 

promover a interação entre a teoria e prática profissional; 

5.3.26 Levantamento e acompanhamento/monitoramento dos 

indicadores de gestão educacional; 

5.3.27 Proposições para a melhoria dos indicadores; 

5.3.28 Desenvolvimento de um Modelo de Gestão Escolar por 

Resultados para Escolas da Rede Municipal. O modelo de gestão 

por resultados a ser desenvolvido visa produzir informações 

a serem utilizadas pela gestão da educação municipal para 

orientar medidas sistemáticas de melhoria da qualidade da 

educação e influir diretamente nos resultados da avaliação 

externa. 

5.4 Esse processo será norteado pelos seguintes indicadores: 

5.4.1. Acompanhamento da frequência escolar dos estudantes; 

5.4.2. Acompanhamento dos estudantes com notas abaixo da 

média; 

5.4.3. Identificação e acompanhamento dos estudantes relação 

idade/série; 

5.4.4. Acompanhamento dos conteúdos ministrados na turma. 

5.5 RESULTADOS ESPERADOS 

5.5.1 Ao final do trabalho de assessoramento técnico e 

pedagógico a ser realizado no período de 12 meses, com vistas 

à execução de ações que possibilitem a melhor atuação do 
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Dirigente Municipal, considerando as habilidades e 

competências que este necessita ter para desempenhar sua função 

nos âmbitos financeiro, administrativo e pedagógico, como 

também, a ampliação dos saberes teóricos e práticos dos 

profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Educação e 

vinculados a ela, desenvolvendo suas atividades nas Escolas 

Municipais, espera- se que possam aprimorar conhecimentos 

importantes e vitais para o alcance da excelência no seu fazer 

diário, em especial que desenvolvam suas competências de 

orientação, elaboração, revisão, análise, sistematização, 

adequação, concretização, consolidação, avaliação, 

implantação, implementação, registro, articulação, 

monitoramento, acompanhamento, levantamento, proposição e 

aprofundamento de ideias, documentos, propostas, projetos e 

planejamentos norteados pelo uso das diferentes metodologias, 

dentre elas, tecnológicas e demais atreladas às metodologias 

ativas, que corroboram de forma significativa para o sucesso 

da educação do município de Paulista - PE e, nesse sentido, 

que esta possa acontecer de forma presencial e híbrida, com 

profissionais qualificados na mediação do processo pedagógico. 

6 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA 

6.1 A licitante deverá apresentar documentação que comprove sua 

qualificação técnica para execução dos serviços que serão 

prestados, bem como, atestado de capacidade técnica dos 02 (dois) 

profissionais que irão compor tecnicamente a equipe de 

assessoramento, juntamente com o comprovante de vinculo dos 

profissionais com a empresa, evidenciando as experiências na 

execução das ações que serão realizadas e detalhadas no presente 

termo. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 A execução do objeto deverá ser acompanhada e fiscalizada por 

um representante da Secretaria de Educação, por meio de unidade 

competente na forma que lhe convier, sendo exercido por seu 

representante legal, a ser designado conforme Art. 67 da Lei nº 

8.666/93; 

7.2 A nomeação de servidor (a) designado (a) para a fiscalização 

do contrato será realizada através de Portaria da Secretaria de 

Educação, que será emitida logo após a elaboração do instrumento 

contratual, e constarão os seguintes dados: nome e matrícula do(a) 

servidor(a) que fiscalizará o contrato; nome e matrícula do(a) 

servidor(a) GESTOR do contrato, nome da CONTRATADA, número e 

objeto do contrato; 

7.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
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técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes 

e prepostos. 

7.4 O representante da Administração anotará em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis. 

 

8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações do PRESTADOR DE SERVIÇO, além das constantes 

nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes: 

8.1 Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes 

com as normas pré-estabelecidas neste Termo de Referência, bem 

como no instrumento convocatório: 

8.2 Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os 

serviços relacionados neste Termo de Referência, disponibilizando 

tais informações em tempo hábil para cumprimento dos prazos 

legais; 

8.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, quer sejam praticados por seus 

propostos e/ou subcontratados, decorrentes de sua culpa ou dolo 

na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado; 

8.4 Responder por todas as despesas diretas e indiretas que 

incidam ou venha a incidir sobre a execução contratual, inclusiva 

as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, 

encargos sociais e outras providências, respondendo 

obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e 

específica de acidentes do trabalho e legislação correlata, 

aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato; 

8.5 Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Processo Licitatório; 

8.6 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de 

acréscimo ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º do art. 

65 da Lei Federal Nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor 

contratual; 

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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9.1 Proporcionar condições para que a contratada possa desempenhar 

seus trabalhos dentro das normas deste Termo de Referência; 

9.2 Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços por parte da 

CONTRATADA; 

9.3 Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo 

previstos neste Termo de Referência; 

9.4 Notificar a CONTRATADA, caso se verifique alguma 

irregularidade que diga respeito ao contrato. 

9.5 Paralisar ou suspender a qualquer tempo, a execução dos 

serviços, de forma parcial ou total, sempre que houver 

descumprimento das normas pré-estabelecidas neste Termo de 

Referência e no instrumento contratual. 

10 DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1 A Contratada mensalmente deverá apresentar: atas de 

frequência dos encontros e reuniões realizados, formulário de 

avaliação dos serviços prestados, relatórios de avaliação com 

registros fotográficos para fins de comprovação da prestação de 

serviços e medição de resultados. 

10.2 Para acompanhamento dos serviços, a empresa CONTRATADA deverá 

apresentar resultados comprovados e mensais, com base nos 

indicadores de desempenho e de gestão estratégica, de forma 

COMPARATIVA e ACUMULATIVA que comprovem a qualidade, 

produtividade, relevância do que está sendo feito, forças, 

fraquezas, ameaças, oportunidades e os impactos positivos na 

melhoria da qualidade da educação ofertada pela rede municipal de 

ensino, como também nos campos de atuação do Dirigente Municipal: 

financeiro, administrativo e pedagógico. 

11 DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

11.1 O contrato oriundo dessa licitação terá vigência de 12 (doze) 

meses, a partir da data de sua assinatura, observando-se os 

créditos orçamentários, podendo ser prorrogado, por interesse das 

partes e havendo disponibilidade orçamentária, em conformidade 

com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº. 

8.666/93, e suas alterações posteriores. 

12  DO PAGAMENTO  

12.1 O pagamento será em parcelas mensais, devendo ser efetuado 

pela Secretaria Municipal de Educação, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente 

atestada pelo (a) Responsável Técnico(a) pela fiscalização do 

contrato, juntamente com a documentação descrita na Clausula 10. 
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12.2  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 

pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que 

isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 

financeira por atraso de pagamento. 

12.3 A contratada deverá indicar no corpo da Nota Fiscal, o número 

e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito 

o pagamento, via ordem bancária. 

13 DO VALOR ESTIMADO  

13.1 Por se tratar de serviço específico, o valor global deverá 

ser estimado através de consultas a possíveis contratos existentes 

no Tome Contas e em consulta a empresas do ramo, em conformidade 

com o modelo de proposta no ANEXO III. 

14. DAS PENALIDADES 

14.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de 

Referência, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, 

aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

I – multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo 

estipulado: 1% (um por cento) do valor do referido 

fornecimento, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez 

por cento); 

b) pela recusa no fornecimento, caracterizada em 10 (dez) 

dias após o vencimento do prazo estipulado: 0% (dez por 

cento) do valor do fornecimento; 

c) pela demora em corrigir falhas do fornecimento, a contar 

do segundo dia da data da notificação: da rejeição, 2% (dois 

por cento) do valor do fornecimento; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no 

fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não 

efetivado nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da 

notificação: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento 

rejeitado. 

14.2 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a 

Contratada à multa de mora, na forma prevista no inciso I, alínea 

“a” e “c”, do item anterior. 

14.3 Pelos motivos que se seguem, a CONTRATADA estará sujeita às 

penalidades tratadas no inciso do item 11.1:  

I - pelo descumprimento do prazo de execução do 

fornecimento; 
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II - pela recusa em atender alguma solicitação para correção 

no fornecimento, caracterizada se o atendimento à 

solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da rejeição, devidamente notificada; e 

III - pela não fornecimento de acordo com as especificações 

e prazos estipulados no Edital. 

IV- pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no 

instrumento convocatório e não abrangida nos itens 

anteriores: 2% (dois por cento) do valor mensal contratado, 

para qualquer evento;  

14.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo 

de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, 

a Contratada cometer a mesma infração, cabendo à aplicação em 

dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão 

contratual; 

14.5 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, 

ainda, no que couber, no Código Civil e Código de Defesa do 

Consumidor, conforme Acórdão do Tribunal de Contas da União – TCU 

nº 99/2007 e 92/2004, respectivamente; 

14.6 As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por 

cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos 

cabíveis. 

14.7 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 

administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recursos 

legais, sendo-lhe franqueada vista do processo. 

14.8 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser 

efetuado ao Contratado, se a garantia contratual eventualmente 

exigida não for prestada sob a forma de caução em dinheiro. 

14.9 Se os valores do pagamento forem insuficientes, fica o 

Contratado obrigado a recolher a importância devida no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do recebimento da comunicação oficial; 

14.10 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 

devido pelo Contratado ao Contratante, este encaminhará a multa 

para cobrança judicial; 

14.11 A Administração poderá, em situações excepcionais 

devidamente motivadas, efetuar a retenção do valor da multa antes 

da conclusão do procedimento administrativo; 

14.12 O recolhimento da (s) multa (s) não eximirá a Contratada da 

responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas. 
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15 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Os casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, 

de comum acordo, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

16. FORO 

16.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Paulista/PE para discussões 

de litígios decorrentes do objeto desta contratação, com renúncia 

de qualquer outro, por mais privilegiado que se configure 

 

Paulista/PE, 27 de maio de 2022. 

 

 

Ione Paraiso Pessoa Ferro 

Matrícula 4494 

Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão  
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Atividade / Período (ano/mês) 

2022 2023 

jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai Jun 

1. Diagnóstico Inicial 

Mapeamento de outras possíveis problemáticas 

não identificadas no presente termo, por meio 

das visitas técnicas presenciais 

X            

2. PMPI (Plano Municipal pela Primeira Infância) 

Diagnóstico, sistematização de informações e 

análise da realidade local 
  X X         

Assessoramento inicial na criação da Comissão 

(por meio de Decreto ou Portaria) 
   X         

Articulação das diferentes secretarias e órgãos 

públicos da administração municipal, do poder 

legislativo municipal e sociedade civil 

 X X X X X X X X X X X 

Elaboração do Documento base     X X       

Implementação do PMPI       X X X X X X 

3. Programa de Gestão, Avaliação e Monitoramento da Rede Educacional 

Implantação e implementação de um Modelo de 

Planejamento Estratégico da Gestão Escolar por 

resultados 

   X X X X X X X X X 

4. Assessoria Técnica e Pedagógica 

Revisão, adequação e acompanhamento dos PPPs  X X X         

Orientações para imersão nas Metodologias 

ativas, competências e habilidades da BNCC e do 

CURRÍCULO 

 X X X X X X X X X X X 

Assessoria à Gestão Municipal no processo de 

elaboração e concretização de Normativas         

e Instruções Administrativas 

 X X X X X X X X X X X 

Orientações aos (as) Gestores(as) quanto à 

Gestão Financeira das Escolas 
 X X X X X X X X X X X 
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Análise e consolidação do Documento de 

Avaliação do Plano Municipal de Educação 
 X X X X X       

Análise e parecer técnicos e consolidação da 

Versão Preliminar do Currículo da Rede 

Municipal 

 X X X X X X X X X X X 

Realização de diagnóstico e implantação de 

Sistema Integrado de Informações da Rede por 

meio de Plataforma Digital 

 X X X X X X X X X X X 

Acompanhamento e assessoria na Gestão do 

SIMEC/PAR 
 X X X X X X X X X X X 

Orientações e acompanhamento na elaboração, 

registro, escrita, alimentação contínuos do 

Memorial de Gestão da SME 

 X X X X X X X X X X X 

Avaliação processual  X X X X X X X X X X X 

Elaboração do Plano de Ação da Secretaria 

Municipal de Educação 
 X X          

Articulação da SME com outros setores e 

Secretarias do município 
 X X X X X X X X X X X 

Assessoramento presencial e não presencial aos 

coordenadores, gestores e docentes dos anos 

finais do Ensino Fundamental 

 X X X X X X X X X X X 

Assessoramento presencial e não presencial aos 

coordenadores, gestores e docentes na 

elaboração de estratégias 

 X X X X X X X X X X X 

Organização de uma rotina de trabalho  X X          

Realização de reuniões semanais para 

orientações direcionadas à elaboração de 

planejamentos, registros e documentação 

 X X X X X X X X X X X 

Monitoramento e acompanhamento das ações e 

atividades 
 X X X X X X X X X X X 

Exposições discursivas, para aprofundamento 

epistemológico 
 X X X X X X X X X X X 
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Levantamento e acompanhamento/monitoramento dos 

indicadores de gestão educacional 
 X X X X X X X X X X X 

Desenvolvimento de um Modelo de Gestão Escolar 

por Resultados para Escolas da Rede Municipal 
   X X        

Assessoramento ao dirigente municipal nos 

âmbitos administrativo, financeiro e pedagógico 
 X X X X X X X X X X X 

Acompanhar e auxiliar na Elaboração do 

Planejamento da Rede alinhado às Peças 

Orçamentárias 

X X X X X X X X X X X X 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

   

ÓRGÃO/ENTIDADE: CONTRATO: 

AVALIADOR: CARGO:   

( ) GESTOR DO CONTRATO ( ) FISCAL DO CONTRATO 

MÊS DE COMPETÊNCIA   DATA: 

   

PARÂMETRO PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO: 

0 – NÃO ATENDE    1 – ATENDE PARCIALMENTE    2- ATENDE TOTALMENTE 

   
Atividade / Período (ano/mês) 

1.     Diagnóstico Inicial PONTUAÇÃO 

Mapeamento de outras possíveis problemáticas não 

identificadas no presente termo, por meio das visitas 

técnicas presenciais 

  

2.     PMPI (Plano Municipal pela Primeira Infância) PONTUAÇÃO 

Diagnóstico, sistematização de informações e análise 

da realidade local 
  

Assessoramento inicial na criação da Comissão (por meio 

de Decreto ou Portaria) 
  

Articulação das diferentes secretarias e órgãos 

públicos da administração municipal, do poder 

legislativo municipal e sociedade civil 

  

Elaboração do Documento base   

Implementação do PMPI   

3.     Programa de Gestão, Avaliação e Monitoramento 

da Rede Educacional 
PONTUAÇÃO 

Implantação e implementação de um Modelo de 

Planejamento Estratégico da Gestão Escolar por 

resultados 

  

4.      Assessoria Técnica e Pedagógica PONTUAÇÃO 

Revisão, adequação e acompanhamento dos PPPs   

Orientações para imersão nas Metodologias ativas, 

competências e habilidades da BNCC e do CURRÍCULO 
  

Assessoria à Gestão Municipal no processo de elaboração 

e concretização de Normativas         e Instruções 

Administrativas 

  

Orientações aos (as) Gestores(as) quanto à Gestão 

Financeira das Escolas 
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Análise e consolidação do Documento de Avaliação do 

Plano Municipal de Educação 
  

Análise e parecer técnicos e consolidação da Versão 

Preliminar do Currículo da Rede Municipal 
  

Realização de diagnóstico e implantação de Sistema 

Integrado de Informações da Rede por meio de Plataforma 

Digital 

  

Acompanhamento e assessoria na Gestão do SIMEC/PAR   

Orientações e acompanhamento na elaboração, registro, 

escrita, alimentação contínuos do Memorial de Gestão 

da SME 

  

Avaliação processual   

Elaboração do Plano de Ação da Secretaria Municipal de 

Educação 
  

Articulação da SME com outros setores e Secretarias do 

município 
  

Assessoramento presencial e não presencial aos 

coordenadores, gestores e docentes dos anos finais do 

Ensino Fundamental 

  

Assessoramento presencial e não presencial aos 

coordenadores, gestores e docentes na elaboração de 

estratégias 

  

Organização de uma rotina de trabalho   

Realização de reuniões semanais para orientações 

direcionadas à elaboração de planejamentos, registros 

e documentação 

  

Monitoramento e acompanhamento das ações e atividades   

Exposições discursivas, para aprofundamento 

epistemológico 
  

Levantamento e acompanhamento/monitoramento dos 

indicadores de gestão educacional 
  

Desenvolvimento de um Modelo de Gestão Escolar por 

Resultados para Escolas da Rede Municipal 
  

Assessoramento ao dirigente municipal nos âmbitos 

administrativo, financeiro e pedagógico 
  

Acompanhar e auxiliar na Elaboração do Planejamento da 

Rede alinhado às Peças Orçamentárias 
  

   
PONTUAÇÃO DA AVALIAÇÃO Somatório Percentual 

ATÉ 1,0 PONTO   80% 

DE 1,1 A 1,5 PONTO   90% 

DE 1,6 A 2,0 PONTOS   100% 

   

SOLICITAÇÕES DE CORREÇÃO/OBSERVAÇÕES (CONTRATANTE) 

  

    

RESPOSTA (CONTRATADA) 

  

 
  

 

  
______________________ 

Assinatura Repres.Contratada 
Nome e Cargo 

Data ____/____/____ 

_______________________ 
Assinatura Gestor do Contrato 

Nome e Cargo 
Data ____/____/____ 

____________________ 
Assinatura Fiscal do Contrato 

Nome e Cargo 
Data ____/____/____ 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

A 

Secretaria de Educação do Município de Paulista 

 

Pelo presente a empresa XXXXXXXXXXXXX, CNPJ sob nº XXXXXXXXXXXXXX 

Estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXX, CEP XXXXXXXXXXXXX, em Município/UF, 

abaixo assinada por seu representante legal, concorda plenamente com 

as cláusulas do Termo de referente e seus anexos tem por objeto a 

Contratação de empresa de Assessoria especializada na prestação de 

Serviços de Assessoramento Técnico e Pedagógico à Secretaria Municipal 

de Educação do Município do Paulista PE, contemplando os diferentes 

campos de atuação do Dirigente Municipal (financeiro, administrativo e 

pedagógico), bem como, os profissionais de educação vinculados à Rede 

Municipal de Ensino (docentes, coordenadores, gestores, equipe técnica 

e administrativa) das escolas para articular diretrizes educacionais 

de fortalecimento da gestão administrativa e pedagógica, assim como do 

processo de ensino. 

 

Item Objeto Apres. 
P. UNIT. 

R$ 
P. TOTAL R$ 

ÚNICO 

Contratação de empresa de Assessoria 

especializada na prestação de Serviços de 

Assessoramento Técnico e Pedagógico à 

Secretaria Municipal de Educação do 

Município do Paulista PE, contemplando os 

diferentes campos de atuação do Dirigente 

Municipal (financeiro, administrativo e 

pedagógico), bem como, os profissionais de 

educação vinculados à Rede Municipal de 

Ensino (docentes, coordenadores, gestores, 

equipe técnica e administrativa) das 

escolas para articular diretrizes 

educacionais de fortalecimento da gestão 

administrativa e pedagógica, assim como do 

processo de ensino. 

Und   

 

Valor Total: R$_____________ (por extenso); 

Valor Mensal: R$ ___________ (por extenso); 

Declaramos que os preços são fixos e irreajustáveis;  

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todas as despesas 

diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, custos com 

embalagens, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, 

seguro e quaisquer outros custos e despesas que incidam sobre a 

prestação do serviço. Não será permitido, portanto, que tais encargos 

sejam discriminados em separado.  
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Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de 

apresentação da proposta.  

 

_________________, ___ de ________________ de 2022. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Representante Legal 

RG sob nº  

CPF sob nº  

Profissão: 

                                                                

 


