
  
 
               

  

À   

COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO 

SERVIÇO SOCIAL AUTONÔMO PARANAEDUCAÇÃO 

licitacaopreduc@paranaeducacao.pr.gov.br 

 

 

Ref.: IMPUGNAÇÃO/QUESTIONAMENTO – Edital de Credenciamento nº 002/2022– 
PARANAEDUCAÇÃO 

     

 

 

 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.343.359/0001-97, com sede na Av. Cândido Hartmann, 1.400, 

em Curitiba, Paraná – CEP 80710-570 – e-mail: jurídicopositivo@positivo.com.br e/ou 

sazevedo@positivo.com.br,  neste ato por sua procuradora ao final assinado (mandato incluso),  

vem, com o devido acatamento, tendo em vista o previsto no item 4.2. do Edital de 

Credenciamento que tem como objeto a Prestação de Serviço de Assistência Gerencial das 

Unidades Escolares do Sistema Educacional do Estado do Paraná, solicitar esclarecimentos na 

forma abaixo:  

 

1 – No item 3, alínea “d” do Edital (pág. 07) consta a obrigação de a 

Contratada manter a infraestrutura das instituições de ensino, assim como a responsabilidade 

desta pela manutenção dos reparos e reformas necessárias nos referidos imóveis, assim como 

pelas demais exigências legais para o regular funcionamento da escola. Dentre desse contexto 

obrigacional, considerando as não conformidades apontadas nos relatórios de vistoria dos 

imóveis, questiona-se: 

(i) as manutenções, reparos e reformas a que se referem o edital inserem 

apenas dentre aquelas que visam manter o imóvel nas mesmas condições do 

recebimento, não compreendendo obras estruturais de responsabilidade do 

proprietário, aplicando-se, por analogia, as regras da lei de locação? 

(ii) como a contratada deverá proceder na hipótese de o Corpo de Bombeiro e 

Vigilância Sanitária exigirem a execução de obras de adequação como 



  
 
               

condição para liberação das licenças de funcionamento? O Estado executará 

tais obras, responsabilizando-se pelos custos decorrentes? 

(iii) fornecer os dois últimos relatórios de vistorias realizadas pelo Corpo de 

Bombeiro e Vigilância Sanitária, bem como cópia de todas as licenças e 

autorizações de funcionamento vigentes. 

 

2 – O item 5 do Edital trata das “Condições para Participação”, 

prevendo em seu subitem 5.2.1, alínea “b” (pág. 8), a exigência de comprovação da média do 

ENEM acima de 550 pontos. Questiona-se, portanto, qual é média do ENEM que deve ser 

considerada? Apenas a média das questões objetivas ou a média das objetivas com a redação? 

 

3 – No Anexo I do Edital - Termo de Referência, no subitem 2.1. alínea 

“e” (pág. 5) consta a obrigação de a Contratada disponibilizar para cada instituição de ensino, 

01 profissional, com especialização em gestão educacional e/ou formação em gestão 

educacional para exercer a função de Administrador Geral dos serviços a serem prestados, razão 

pela qual questiona-se se a comprovação da referida expertise como gestor educacional poderá 

ser comprovada  mediante simples apresentação de fotocópias de registro na Carteira de 

Trabalho  e Previdência Social – CTPS? 

 

4 – No Anexo I - Termo de Referência, subitem 6.1.3 (pág. 16), consta 

a obrigação de a Contratada realizar a “supervisão” para a manutenção, atualização e 

regularização da documentação das Instituições de Ensino, conforme exigências dos órgãos de 

controle, tais como alvará de bombeiros e da vigilância sanitária, dentre outros necessários para 

o regular funcionamento das atividades. Tratando-se de mera supervisão, questiona-se qual 

será o departamento do Estado do Paraná efetivamente responsável pelo controle e renovação 

das licenças de funcionamento, bem como pelo atendimento de futuras exigências que venham 

a ser solicitadas quando das vistorias dos órgãos competentes? 

 

5 – No Anexo I - Termo de Referência, item 6 que trata das obrigações 

das partes, prevê, no subitem 6.1.7 (pág. 17), a obrigação de a Contratada realizar a guarda, 

manutenção, reposição e complementação dos equipamentos e materiais constantes no 

inventário pertencentes às instituições, conforme Anexo V – Inventário. Para que não restem 

dúvidas acerca do conceito “complementação”, poderiam esclarecer: 

 



  
 
               

(i) se o conceito de complementação está relacionado a qualquer fornecimento 

complementar efetivado pela Contratada para melhor atingir os propósitos 

dos serviços a serem executados? 

(ii) havendo complementação estes poderão ser livremente removidos pela 

Contratada, ao final do contrato?     

 

 

6 - O Anexo IV do Edital – Sistemas SEED, menciona, em seu item 1.3 

(pág.57), que a Contratante poderá exigir a utilização de outros sistemas ou plataformas. Assim, 

em sendo necessário eventual upgrade ou atualização do parque tecnológico para atendimento 

de tal obrigação ou para ampliação de alunos, os investimentos necessários serão suportados 

pela Contratante, com isenção de tal obrigação pela Contratada? 

Diante do exposto, requer-se esclarecimentos acerca dos pontos 

acima destacados, previamente à finalização do período de inscrição, a fim de permitir a correta 

avaliação sobre o objeto contratual. 

 

   Termos em que, 

Pede deferimento. 

Curitiba, 17 de outubro de 2022. 

 

 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. 

Selma Cristina Saito Azevedo 

OAB/PR 28.453 
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