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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ORGÃO INTERESSADO 

1.1. Secretaria Municipal de Educação  

 

2. OBJETO 

2.1.  Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviço de 

profissional para ministrar palestra na Semana Pedagógica para a formação dos 

professores, prevista em Calendário Escolar 2018. 

 

2.2. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

2.3.  Érica Tomazoni 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

3.1 O Plano Municipal de Educação Lei Municipal nº 2000 de 18/06/2015 e o Plano 

de Carreira e Remuneração de Magistério Lei Nº 2014 de 18 de Agosto de 2015, 

amparam o direito da formação continuada dos professores. Deste modo, a 

Secretaria Municipal de Educação tem o dever de promover a Formação Continuada 

de seus professores (atualmente trabalhamos com 120 cargos de professores 

ocupados).  

3.2 Buscando o aperfeiçoamento e qualificação profissional  de nossos educadores, 

primando pelo trabalho de qualidade em nossas Escolas Municipais e CMEI’s, 

justificamos a preferência pelo professor César Nunes.  

3.3 César Nunes é licenciado em Filosofia, História e Pedagogia. Foi professor da 

Educação Básica e Coordenador Pedagógico em Escolas da Educação 

Fundamental e Média. É Mestre em Educação, Doutor em Filosofia e Educação, 

Livre-Docente em Educação pela UNICAMP. É Coordenador Geral (Líder) do Grupo 

de Estudos e Pesquisas PAIDÉIA. Orientou 55 dissertações de mestrado e 34 teses 

de doutorado. Escreveu 33 livros sobre Ética, Filosofia, Educação e Sexualidade, 

além de dezenas de artigos científicos em revistas especializadas. Atuou no 

Ministério da Educação - MEC de 2009 a 2012. É um dos mais destacados 

palestrantes e conferencista em Educação no Brasil. 

3.4 A dinâmica de trabalho e abordagem que o professor Cesar Nunes realiza vem 

ao encontro com as necessidades que percebemos de suma importância serem 

abordadas. O foco da formação está em acolher e sensibilizar os professores (as) 

sobre sua prática social e seu protagonismo na humanização das crianças e 

adolescentes e na elevação ética e estética da sociedade, através da valoração das 
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práticas narrativas, do reconhecimento da memória coletiva e individual presente nas 

constituições e representações sociais, culturais e populares. Além de sensibilizar e 

esclarecer os professores e educadores sobre memória, narrativas de sentido, mitos 

pessoais e coletivos, na prática social e escolar. 

 

4. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:  

Item Objeto Quant Unid Preço 
máximo total 

01 Contratação de empresa especializada 
visando a prestação de serviço de profissional 
para ministrar palestra na Semana Pedagógica 
para a formação dos professores, prevista em 
Calendário Escolar 2018. 
 
*O pro labore proposto para essa atividade está incluso 
despesas de locomoção e estadia. 

4 H 9.500,00 

TOTAL  9.500,00 

 

5. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 A empresa contratada deverá executar a formação conforme calendário definido 

pela Secretaria de Educação, na Semana Pedagógica - Formação dos professores, 

prevista em Calendário Escolar 2018. 

5.2  A empresa será contratada para executar  a formação por meio de 

inexigibilidade, a formação do profissional o habilita para esses meios. 

5.3 Demais atos pertinentes a execução dos serviços serão exigidas no edital e 

juntamente com o contrato definido pelo setor de compras e licitações, que deverá passar 

por aprovação do setor jurídico desta municipalidade.   

 

6 GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO CONTRATO 

6.1. O contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada 
pela Secretaria de Administração desta municipalidade. 
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Planalto - PR, 21 de Maio de 2018. 

 

 

Érica Tomazoni 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 


