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Município 004

Prefeitura Municipal de Irecê
Tomada de Preço

Prefeitura Municipal de Irecê/BA
Praça Teotônio Marques Dourado Filho, nº 01, Centro, Irecê/BA
CEP: 44.900-000 - Tel: (74) 3641-3116 / Fax: (74) 3641-1733
Site: www.irece.ba.gov.br

AVISO DE CHAMAMENTO PARA COTAÇÃO
O MUNICIPIO DE IRECÊ/BA, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará
chamamento para cotação de preços objetivando a contratação de serviços de assessoria e
consultoria através disponibilização de aplicativo educacional para tecnicos da secretaria
Municipal de Educação, responsaveis pelos sistemas vinculados a mesma, (SIMEC/PAR,
OBRAS 2.0, PDDE INTERATIVO, SIGPC, SIGARPWEB); consultoria para elaboração de
projeto para educação infantil com o objetivo da captação de recursos junto ao MEC;
treinamento com acompanhamento técnico na elaboração do PAR; Capacitação permanente
de profissionais; consultoria para elaboração dos projetos politicos pedagogicos para atender
às demandas do Município de Irecê/BA, conforme especificaões abaixo relacionadas, demais
informações

pelo

número

(74)

3641-3116

/

3117,

ou

pelo

e-mail:

setordecomprasirece@gmail.com.

1

– OBJETO

Constitui objeto do presente, a cotação de preços objetivando a contratação de serviços de
assessoria e consultoria através disponibilização de aplicativo educacional para tecnicos da
secretaria Municipal de Educação, responsaveis pelos sistemas vinculados a mesma,
(SIMEC/PAR, OBRAS 2.0, PDDE INTERATIVO, SIGPC, SIGARPWEB); consultoria para
elaboração de projeto para educação infantil com o objetivo da captação de recursos junto
ao MEC; treinamento com acompanhamento técnico na elaboração do PAR; Capacitação
permanente de profissionais; consultoria para elaboração dos projetos politicos pedagogicos
para atender às demandas do Município de Irecê/BA.

Qtde

Descrição do Produto

Público alvo

1

Licença para uso do
APLICATIVO
EDUCACIONAL Módulo
PAR Plano de Ações
Articuladas
paraassessoramento,
consultoria
com
suporte
e demais
programas vinculados a
ele
com
informes
técnicos,
prazos,

Para
equipe
técnica
da
secretaria
de
educação,
responsáveis
pelo
PARPLANO
DE
AÇÕES
ARTICULADAS.

Forma de
V.
execução de
Unitário
serviços
Serviço a ser R$
executado via
APP,
email,
reunião online
ao
vivo,
WebConferênci
a, WhatsApp e
quando
necessário via
telefone.
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3

programas e orientações
técnicas do passo a
passo
sobre
como
cadastrar, monitorar uma
iniciativa do módulo e
prestar
contas
da
mesma;
Período de contratação:
12 meses
Licença para uso do
APLICATIVO
EDUCACIONAL Módulo
OBRAS
2.0
para
assessoramento,
consultoriacom
suporte
e demais
programas vinculados a
ele
com
informes
técnicos,
prazos,
programas e orientações
técnicas do passo a
passo
sobre
como
cadastrar um processo
licitatório, processo de
contratação e execução
da
mesma.
Como
monitorar a obra através
da correta fiscalização,
bem como a inserção de
boletins de medição,
cronograma, pedidos de
desembolso. Ainda como
acompanhar/sanar,
restrições
e
inconformidades
apontadas pelo FNDE na
referida obra. Passo a
passo de como prestar
contas através das abas
execução
financeira,
cumprimento do objeto e
funcionamento da obra;
Período de contratação:
12 meses
Licença para uso do
APLICATIVO
EDUCACIONAL
Módulo
PDDE
INTERATIVO – Uso de
até 50 licenças, para
assessoramento,
consultoria

Para
engenheiros
responsáveis e
equipe técnica
das obras do
SIMEC – Módulo
OBRAS 2. E
coordenação
geral de obras.

Serviço a ser R$
executado via
APP,
email,
reunião online
ao
vivo,
WebConferênci
a, WhatsApp,e
quando
necessário via
telefone.

Para
gestores
escolares
de
Educação
Infantil
(diretores, vice
diretores,
coordenadores
do programa) e

Serviço a ser R$
executado via
APP,
email,
reunião online
ao
vivo,
WebConferênci
a, WhatsApp e
quando
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5

educacional
com
suporte
e
informes
técnicos do passo a
passo necessário para o
preenchimento
do
diagnóstico, elaboração
do plano de ação e
monitoramento
do
sistema
PDDE
INTERATIVO.
Período de contratação:
12 meses
Licença para uso do
APLICATIVO
EDUCACIONAL
Módulo
PDDE
INTERATIVO - Licença
para
uso
do
APLICATIVO
EDUCACIONAL
Módulo
PDDE
INTERATIVO – Uso de
até 50 licenças -para
assessoramento,
consultoria
educacional
com
suporte
e
informes
técnicos do passo a
passo necessário para o
preenchimento
do
diagnóstico, elaboração
do plano de ação e
monitoramento
do
sistema
PDDE
INTERATIVO.
Período de contratação:
12 meses
Curso do SIGPC 100%
online com suporte com

a

orientar

finalidade
e

de

capacitar

usuários do

SIGPC,

responsáveis

pelo

acompanhamento

comitê municipal necessário
do
PDDE telefone.
INTERATIVO.

via

Para
gestores
escolares
de
Ensino
Fundamental (diretores, vice
diretores,
coordenadores
do programa) e
comitê municipal
do
PDDE
INTERATIVO.

Serviço a ser R$
executado via
APP,
email,
reunião online
ao
vivo,
WebConferênci
a, WhatsApp e
quando
necessário via
telefone.

Para técnicos da
Secretaria
de
Educação,
responsáveis
pela prestação
de contas no
SIGPC
e
coordenação
geral.

Serviço a ser R$
executado via
PLATAFORMA
DE
ENSINO
EAD,
reunião
online ao vivo,
WebConferênci
a, WhatsApp,
telefone.

e

prestação de contas de
recursos transferidos aos
Municípios,

no

âmbito
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dos programas APOIO A
CRECHES
SUPLEMENTAÇÃO
EDUCAÇÃO INFANTIL,
PDDES,

PNATE

PNAE,

do

e

Fundo

Nacional

de

Desenvolvimento

da

Educação

(FNDE)

Preenchimento passo a
passo
PDE

PDDE
PNAE

PNATE
e

outros

Funcionalidades

do

Convênios;
Sistema: Autorização de
despesas – o que e
como

informar;

Documentos de despesa
– diferentes documentos
fiscais e sua implicação
no computo dos 30% de
alimentação escolar da
Agricultura

Familiar;

Pagamentos, inclusão de
DAP

(agricultura

familiar),

retenções

(transporte

e

alimentação
Execução

escolar);
física

dos

programas; Registros de
ocorrência; Vinculação e
inclusão

de

contas

corrente

e

conta

aplicação;

Orientações

gerais e dicas – Módulo
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SIGECON

Tipos

Conselhos

de
(

CAE/FUNDEB);
Cadastro

novos

Conselheiros Parecer de
prestações de Contas da
Alimentação e transporte
Escolar

bem

como

envio para a prestação
de

contas

dos

programas, em face a
legislação vigente; com
suporte

e

acompanhamento

do

instrutor.

6

OBS:
Emissão
de
certificado
registrado
com carga horária de 80
horas para responsáveis
com
aproveitamento
mínimo
de
75% do
curso.
Período de contratação:
6 meses
Formação continuada
através
do
curso PRÁTICAS
EDUCATIVAS
INFANTIS com tutoria
permanente.
Será disponibilizado um
login para cada cursista.
O curso terá controle de
acesso,
controle
de
frequência, interação e
aproveitamento.
O
certificado
será
registrado e emitido com
carga horária de 180
horas, quando
do
aproveitamento de no
mínimo 75% do curso.
Conteúdo programático:

Para professore
s, monitores de
EDUCAÇÃO
INFANTIL,
gestores,
coordenadores
e supervisores
municipais
de
Educação
Infantil.

Serviço a ser R$
executado pela
responsável,
via
PLATAFORMA
DE
ENSINO
EAD através de
tutoria, fóruns
online, quizzes,
testes e quando
necessário será
realizado
reunião online e
WebConferênci
a programada
com
antecedência
via email com
os responsáveis
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Solicitar
programação
completa
OBS:
Emissão
de
certificado
registrado
com carga horária de
180
horas
com
aproveitamento mínimo
de 75% do curso.
Período de contratação:
6 meses podendo o
acesso renovado por
igual período, quando
justificado pelo Dirigente
Municipal de Educação
via ofício à empresa.
Formação continuada
através do Curso Como implementar a
cultura afro brasileira e
indígena nas escolas
de acordo com o Art
26A
da
LDB
nº
9394/1996 com tutoria
permanente.
Será disponibilizado um
login para cada cursista .
O curso terá controle de
acesso,
controle
de
frequência, interação e
aproveitamento.
O
certificado
será
registrado e emitido com
carga horária de 180
horas, quando
do
aproveitamento de no
mínimo 75% do curso.

da secretaria de
Educação.

Para
professores,
monitores
de
EDUCAÇÃO
INFANTIL
E
ENSINO
FUNDAMENTAL
,
gestores,
coordenadores
e supervisores
municipais
de
Educação
Infantil.

Serviço a ser R$
executado pela
responsável,
via
PLATAFORMA
DE
ENSINO
EAD através de
tutoria, fóruns
online, quizzes,
testes e quando
necessário será
realizado
reunião online e
WebConferênci
a programada
com
antecedência
via email com
os responsáveis
da secretaria de
Educação.

OBS:
Emissão
de
certificado
registrado
com carga horária de
180
horas
com
aproveitamento mínimo
de 75% do curso.
Período de contratação:
6 meses podendo o
acesso renovado por
igual período, quando
justificado pelo Dirigente
Municipal de Educação
via ofício à empresa.
PROJETO
DE Para técnicos da Serviço
EDUCAÇÃO INFANTIL secretaria
de executado

R$
via
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– para até 50 alunos
Elaboração do projeto
com
objetivo
de
captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político
Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela
Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o
processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de
educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.

Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.

PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
– De 51 alunos à 100
alunos Elaboração do
projeto com objetivo de
captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político

Para técnicos da
secretaria
de
Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Serviço
R$
executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.
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Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela
Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o
processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de
educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
– de 101 à 150 alunos
Elaboração do projeto
com
objetivo
de
captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político
Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela
Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o

Para técnicos da
secretaria
de
Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Serviço
R$
executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.
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12

processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de
educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
– de 151 à 200 alunos
Elaboração do projeto
com
objetivo
de
captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político
Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela
Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o
processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de
educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
– de 201 à 250 alunos
Elaboração do projeto
com
objetivo
de

Para técnicos da
secretaria
de
Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Serviço
R$
executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.

Para técnicos da Serviço
R$
secretaria
de executado via
Educação,
telefone, email,
Dirigente
Whatsapp
e
Municipal
de WebConferênci
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captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político
Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela
Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o
processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de
educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
– de 251 à 300 alunos
Elaboração do projeto
com
objetivo
de
captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político
Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela

Educação,
a Online.
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Para técnicos da
secretaria
de
Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Serviço
R$
executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.
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Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o
processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de
educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.
PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
– de 301 à 350 alunos
Elaboração do projeto
com
objetivo
de
captação de recursos de
educação
infantil,
através de orientações
técnicas
sobre
o
registro fotográfico das
turmas de alunos, do
espaço educativo e de
todos
ambientes
escolares, de acordo
com o Projeto Político
Pedagógico da escola,
de acordo com
o
número
de
alunos
informados
pela
Secretaria de Educação,
bem como o devido
acompanhamento
de
projeto de Educação,
junto ao SIMEC, até sua
aprovação
junto
ao
FNDE/MEC.
Orientações técnicas ao
conselho Municipal de
Educação
sobre
o
processo
de
credenciamento e /ou
regularização
de
escolas e turmas de

Para técnicos da
secretaria
de
Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Serviço
R$
executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.
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1.1.

educação infantil, bem
como
emissão
de
pareceres
conclusivos
sobre o atendimento da
EDUCAÇÃO INFANTIL.
ELABORAÇÃO
DO
PLANO
DE
APLICAÇÃO
DO
PROJETO
DE
EDUCAÇÃO INFANTIL Para
municípios
contemplados com os
recursos de educação
infantil Orientações
técnicas com objetivo de
elaboração do plano de
aplicação
sobre
a
utilização,
aplicação
correta
do recurso e
prestação de contas do
mesmo, de acordo com
a legislação vigente.
SIGARPWEB - Sistema
de Gerenciamento de
Atas e registros de
Preços do FNDE Orientações técnicas do
passo a passo de como
aderir uma ata e gerar
contratos via sistema
SIGARP.
PARTICIPAÇÃO
EM
CURSOS
E
TREINAMENTOS
EDUCACIONAIS
PRESENCIAIS - sem
pagamento da inscrição
de até 3 técnicos durante
o período contratado.

Para
técnicos
da secretaria de
Educação,
Dirigente
Municipal
de
Educação,
Secretário
de
fazenda,
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal
e
Conselho
Municipal
de
Educação.

Serviço
R$
executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
WebConferênci
a Online.
Fornecimento
de modelo de
plano
de
aplicação.

Para técnicos
secretaria
Educação,
Dirigente
Municipal
Educação,
Secretário
fazenda
prefeito.

da Serviço
de executado via
telefone, email,
Whatsapp
e
de WebConferênci
a Online.
de Fornecimento
e, de modelo de
plano
de
aplicação.
Para técnicos da Participação de
secretaria
de encontros
Educação,
presenciais
engenheiros,
promovidos
Dirigente
pela empresa
Municipal
de em
qualquer
Educação,
região do país.
prefeitos
diretores
de
escolas da Rede
Municipal

R$

Inscrição
isenta de
até
3
técnicos.

Os serviços serão prestados por equipe técnica especializada da licitante e serão

desenvolvidos conforme solicitação, de segunda a sexta, das 8h às 17h, via telefone,
email, WhatsApp, chat e acesso remoto sempre que demandado pela Secretaria
Municipal de Educação.
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1.2.

Não haverá equipe fixa instalada na Prefeitura do Município de Irecê/BA, porém a

equipe deverá estar disponível para atender prontamente aos chamados da Secretaria de
Municipal de Educação.

2
2.1.

- JUSTIFICATIVA DACONTRATAÇÃO
A presente contratação tem como objetivo profissionalizar o suporte à Secretaria

Municipal de Educação, visando a captação dos recursos existentes junto ao Ministério
da Educação e Secretaria de Estado, bem como o acompanhamento da execução dos
programas, das obras e auxílio nas prestações decontas, capacitação atraves de
formação continuada para os profissionais envolvidos.

3
3.1.

- DA PESQUISA DEPREÇOS
Conforme exigência legal procedeu-se á pesquisa de preços, obtendo umamédia

mensal, perfazendo valor total – valor este o máximo admitido para a contratação dos
serviços.
3.2.

As cotações poderão ser enviadas até o dia 03/05/2019, para o email

setordecomprasirece@gmail.com, ou no setor de compras localizada na Rua Lafayete
Coutinho, s/n, (Antigo Fórum), Centro, Irecê-Bahia.
4.

- DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1 No valor proposto deverão estar incluídos todos os custos necessários ao cumprimento o
objeto, nos prazos previstos no instrumento convocatório, inclusive tributos, encargos
sociais, deslocamentos da equipe técnica até o municipio, hospedagem e alimentação e
quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre a realização do serviço objeto
da futura licitação.

________________________________________
Setor de Compras
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