
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

 

FOLHA DE INFORMAÇÃO - ESCLARECIMENTO  

 

 

REFERENTE: PREGÃO Nº 023/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL  

 

PROCESSO N.º: 00054.11.07.611.2020 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria 

técnica para concepção e realização do Encontro Pedagógico 2020, da Rede Municipal de 

Ensino de Camaçari-BA, incluindo Equipe técnica; equipe staff, produção, credenciamento 

automatizado, assessoria de comunicação, registros audiovisuais e fotográficos; materiais 

gráficos/sinalização/brindes/ exposição fotográfica. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimento de empresa interessada em participar da licitação 

em referência, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria requisitante (SEDUC), 

informamos; 

 

QUESTIONAMENTOS:  

 

1. “...Ao ler este edital, identificamos que não se trata apenas de uma assessoria técnica, e 
sim de fornecimento de recursos humanos, locação de equipamentos, fornecimento de 
material gráfico, brindes e outros. O edital deveria ser dividido por lotes, para que 
empresas especializadas em determinadas áreas pudessem participar deste processo. 
Como por exemplo a parte de material gráfico contempla quase 32% do valor total do 
lote. Porém, a nossa empresa KOALA COMUNICAÇÃO VISUAL, está impossibilitada a 
participar deste processo, uma vez que a qualificação técnica solicitada em edital 
sempre é correlacionada a BNCC, (qualificação técnica esta que não impediria um 
fornecimento de excelência na parte de material gráfico) estreitando a participação de 
várias empresas que poderiam participar deste processo. Solicitamos a revisão do 
edital...” 

 

 

RESPOSTAS:  

 

No tocante a instrução do PREGÃO PRESENCIAL N°023/2020, cujo objeto destina-se 
a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria 
técnica para concepção e realização do Encontro Pedagógico 2020, da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari-BA, vimos tecer algumas considerações, no que 
concerne aos questionamentos interposto por empresa interessada em participar do 
referido pregão: 
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De fato, conforme bem observou a empresa em lide, a proposta de contratação de 
empresa especializada para assessoria técnica visando a realização da Jornada 
Pedagógica 2020, envolve tanto o planejamento/elaboração da concepção do evento, 
quanto a realização propriamente dita, envolvendo contratação de colaboradores, 
serviço de designer e fotografia, além de serviços relacionados a produção gráfica. 
Entendemos que, especialmente em face a exiguidade do tempo, entre licitação e 
realização do evento, este é o melhor modelo de contratação de serviços relacionados a 
realização da Jornada Pedagógica, pois acelera processos e garante a sinergia 
necessária para as demandas específicas a dimensão pedagógica, bem assim como as 
demais demandas acessórias, como serviços de locação de RH, gráficos e outros. 
Outro ponto que merece destaque é a obrigatoriedade dos requisitos relacionados com 
comprovação de experiências na área de formação de professores vinculados ao novo 
BNCC. Isso ocorre porque a BNCC - Base Nacional Comum Curricular é um documento 
normativo para as redes de ensino e suas instituições públicas e privadas, referência 
obrigatória para elaboração dos currículos escolares e propostas pedagógicas para 
o ensino infantil e ensino fundamental. A homologação das etapas da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental ocorreu em 2017 pelo Ministério da Educação. 
Portanto, visando a garantia de que o nosso processo de formação de 
professores, notadamente o ponto alto de nossa Jornada Pedagógica, se dê em 
consonância com as definições da nova política nacional, é que exigimos que as 
empresas licitantes possuam experiência e demostre expertise com a matéria, com 
destaque para todos os segmentos de oferta de ensino em nosso município. Longe de 
restringir a participação de licitantes, o que intencionamos é garantir a contratação de 
uma empresa especializada, capaz de atender satisfatoriamente as demandas 
relacionadas a realização de uma Jornada Pedagógica capaz de promover um momento 
em que profissionais da educação partilhem ideias, ensinem e aprendam na 
coletividade, com o propósito de promover o fortalecimento do processo educativo, por 
meio da análise dos indicadores educacionais, dos valores e da cultura das escolas no 
município de Camaçari. 

 

Camaçari, 04/02/2020 

 

Atenciosamente,  

 

Aline Almeida 

Pregoeira da COMPEL 


