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DIVULGAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
(LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021) 

 
DISPENSA n° 003/2022 - Proc. Adm. Mun. n° 007/2022 
 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor valor GLOBAL. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL A SER DESENVOLVIDA: 
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, COORDENADORES, DIRETORES E EQUIPE 
TÉCNICA DA SECRETARIA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE TODOS PARA AS NOVAS NORMATIVAS E BASES DA 
EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
 
DATA DA PUBLICAÇÃO: 19 de janeiro de 2022. 

DATA LIMITE PARA O RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 24 de janeiro de 2022, às 17:00 horas. 

LOCAL PARA ENTREGA DE PROPOSTAS: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Natividade da 
Serra - SP, localizada na Rua José Fernandes da Silva, nº 28, Centro, Natividade da Serra/SP, CEP 
12.180-000 ou pelo e-mail compras@natividadedaserra.sp.gov.br.  
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto da compra: CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA ASSESSORIA EM SISTEMA DE EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL A SER DESENVOLVIDA: PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, 

COORDENADORES, DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE 

TODOS PARA AS NOVAS NORMATIVAS E BASES DA EDUCAÇÃO. 

 

2. Público alvo: Docentes da Carreira do Magistério Público Municipal - Ensino Fundamental I e II da Rede 

Municipal de Ensino de Natividade da Serra. 

 

3. Justificativa: A partir do trabalho desenvolvido por equipe de estudo e composta por Profissionais da 

Rede Municipal: Professores, Coordenadores, Diretores e Equipe Técnica da Secretaria, surgiu a 

necessidade de um parecer externo, alguém que pudesse olhar para o SISTEMA de Ensino Fundamental I e 

II, assim como para a BNCC e verificar a cadência das ideias, a coerência na organização e estrutura do 

novo documento, a transição entre os anos, a questão da inserção das competências gerais e dos direitos 

de aprendizagem, a elaboração de textos introdutórios que expressem a nossa concepção de Ensino e 

Aprendizagem, enfim, um profissional que pudesse nortear os trabalhos da Rede, a partir da leitura crítica 

de tudo o que foi produzido pelas comissões até o momento, e nos auxiliasse com a implementação do 

novo Currículo do Paulista na prática, com formação para os Professores, Coordenadores, Diretores e 

Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação. 

 

4. Estrutura e programação dos trabalhos a serem realizados para o serviço de formação da 

equipe educacional dentro das normativas e bases vigentes, do Currículo Paulista com 
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formação para as equipes de Professores, Coordenadores, Diretores e Equipe Técnica da 

Secretaria. 

 

 

4.1 Acompanhar e discutir acerca os quadros curriculares, da nova BNCC na Rede Municipal de Ensino de 

Natividade da Serra com formação, compondo: 

 

4.1.2 Formação continuada será online ao vivo com periodicidade de acordo com o Quadro Anexo proposto, 

sendo cada encontro de 1h ou 2h, conforme necessidade da Rede. 

 

Público: Professores, Coordenadores do Ensino Fundamental I e II, Diretores e Equipe Técnica da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

Objetivo: Estudar e discutir sobre a nova BNCC nos quadros curriculares de Língua Portuguesa e Matemática, na 

Rede Municipal com ênfase para o Currículo na Prática (incluindo-se nesses estudos, a tematização da prática). 

 

5. Estrutura e programação dos trabalhos a serem realizados para o serviço de formação continuada 

e discussão da nova BNCC e legislações vigentes para as equipes de Coordenadores, Diretores e 

Equipe Técnica da Secretaria. 

 

Acompanhamento, formação e discussão da nova BNCC e legislações vigentes dentro dos quadros curriculares na 

Rede Municipal de Ensino de Natividade da Serra com formação, compondo as formações do quadro em anexo 

neste documento. 

 

Público: Coordenadores do Ensino Fundamental I e II, Diretores e Equipe Técnica da Secretaria Municipal de 

Educação 

 

Objetivo: Estudar e discutir os quadros curriculares com ênfase nos Campos de Experiência para o Currículo na 

Prática (incluindo-se nesses estudos, a tematização da prática); 

Preparar o Diretor e Coordenador para sua função e liderança de sua equipe; 

Gestão de tempo e a função do Coordenador / Diretor. 

 

5.1 Reuniões formativas mensais presencial de 2 horas cada (totalizando 16 horas de formação presencial). 

Horário a ser acordado entre as partes. 

 

Público: Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação. 
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Objetivo:avaliação e replanejamento das ações formativas para o grupo de coordenadores, e discussão a 

respeito da análise e revisão dos quadros curriculares do Ensino Fundamental I e II.  

Autonomia da escola (tipos de formação e postura da equipe técnica). 

 

6. Palestra Interativa (online ao vivo) ministrada aos Docentes da Carreira do Magistério Público 

Municipal. 

 

Público: Todos os docentes da carreira do Magistério Público Municipal em seus respectivos períodos de 

trabalho (manhã ou tarde). 

 

Objetivo: Explanar aos Docentes, a respeito do Currículo Paulista na prática, com ênfase na estrutura da BNCC 

– Os eixos, campos de atuação, na implementação dos componentes curriculares do Ensino Fundamental I e II, 

abrangendo as Dez Competências Gerais da BNCC. 

Data e Horário: A ser definida entre as partes. 

 

6.1 Palestra online ao vivo com duração 2 horas. Horário a ser acordado entre as partes. 

 

7. Palestra Interativa Socioemocional: Acolhimento, escuta e aceitação (online ao vivo) a todos os 

servidores do setor de Educação.  

 

Público: Todos os Docentes da carreira do Magistério Público Municipal em seus respectivos períodos de 

trabalho (manhã ou tarde), cozinheiras, serviços gerais, serventes de escola, auxiliar de secretaria, equipe de 

direção, coordenação. 

 

Objetivo: Proporcionar aos Docentes a oportunidade de refletir sobre as competências socioemocionais, visando 

à promoção do desenvolvimento integral dos alunos; 

Identificar as emoções do comportamento humano através do DISC; 

Mostra que a principal atitude de acolhimento é a escuta, propondo um espaço para que os alunos dialoguem, 

expressem suas emoções e possam tirar dúvidas e pedir ajuda para lidar com as dificuldades; 

Sensibilizar os professores que a escola precisa desenvolver um canal de comunicação entre todos – alunos, pais, 

professores e toda a equipe escolar – para que haja um diálogo que proporcione um apoio mútuo. 

Data e Horário: A ser definida entre as partes. 

 

7.1 Palestra online ao vivo com duração 2 horas. Horário a ser acordado entre as partes. 

 

8. Responsabilidades da empresa contratada: 

● Assessoria, sugestão e inteligência adequada às especificidades de cada ação, respeitando a 

filosofia da contratante; 
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● Disponibilidade para realização de reuniões necessárias para o planejamento e execução das 

ações solicitadas; 

● Pró-Labore de todos os profissionais contratados, para a execução das ações formativas 

solicitadas, bem como sua alimentação, transporte e hospedagem; 

● Encargos e tributos referentes às contratações; 

 

9. Prazo de execução/vigência: De janeiro de 2022 a dezembro de 2022. 

 

10. Condições de pagamento: mensais, durante o período de execução. 

 

Quadro Anexo 

 

Público Alvo Conteúdos de Alfabetização 

Professores dos Anos Iniciais e 

Finais. 

Diretores, Coordenadores e 

Equipe Técnica da Secretaria. 

 

Estudo e reorganização curricular; 

Avaliação diagnóstica; 

Programa Ler e Escrever; 

Reflexões sobre a Educação Básica atual, subsidiadas por 

práticas pedagógicas que tenham em vista objetivos 

relacionados às determinações legais e recomendações da área 

levando em consideração a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), Currículo Paulista e Programa Ler e Escrever; 

Currículo Paulista: elencar os conteúdos essenciais por série e 

ano da Rede. elencar os conteúdos essenciais por série e ano 

Público Alvo Conteúdos Matemática 

 

Professores dos Anos Iniciais e 

Finais. 

Diretores, Coordenadores e 

Equipe Técnica da Secretaria. 

 

 

 

Estudo e reorganização curricular; 

Avaliação diagnóstica; 

Projeto EMAI – Educação Matemática nos Anos Iniciais. (O 

EMAI compreende um conjunto de ações que têm como 

objetivo articular o processo de desenvolvimento curricular em 

Matemática, a formação de Professores, a avaliação de 

desempenho dos estudantes e elementos chave de promoção 

da qualidade da educação; 

Reflexões sobre a Educação Básica atual, subsidiadas por 

práticas pedagógicas que tenham em vista objetivos 

relacionados às determinações legais e recomendações da área 

levando em consideração a BNCC (Base Nacional Comum 
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Curricular), Currículo Paulista e Programa Ler e Escrever; 

Currículo Paulista: elencar os conteúdos essenciais por série e 

ano da Rede: elencar os conteúdos. 

  

 

  
 
 
 

 
DOS VALORES DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Item Modalidade Medição Quantidade 

1 Formação continuada com periodicidade de acordo com 
o quadro Anexo proposto, sendo cada encontro de 2h. 
No formato online ao vivo 

Hora executada           60 
horas/anuais 

2 Reuniões formativas online ao vivo Hora executada 10 horas/anuais 
 

3 Reuniões formativas Presencial  Hora executada 10 horas/anuais 
 

4 Palestra Interativo – online ao vivo Hora executada  4 horas/anuais 
 

5 Equipe técnica da Secretaria de Educação online ao 
vivo 

Hora executada 6 horas/anuais  

6 Equipe técnica da Secretaria de Educação presencial  Hora executada 6 horas/anuais 

 
 


