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RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO - EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2022 

 

1. Trata-se de resposta ao questionamento ao edital de credenciamento nº 02/2022 em 

epígrafe, apresentada por IGOR LUIZ DEZAN. 

 

PRELIMINARMENTE 

 

2. Preliminarmente, cumpre salientar que o item 4.1 dispõe que “qualquer cidadão poderá 

apresentar impugnações ou questionamentos a este Edital, no prazo de 03 (três) dias uteis, 

contados a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à publicação”. 

 

3. Ademais, conforme estabelece o parágrafo único, do art. 164, da lei 14.133/2021 

estabelece que “a resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em 

sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 

da abertura do certame” 

 

4. Além disso, importante ressaltar que o presente edital de credenciamento foi publicado 

no dia 11 de outubro de 2022, no site do PARANAEDUCAÇÃO, possuindo como termo inicial de 

questionamento e/ou impugnação dia 13 de outubro de 20221 e como termo final dia 17 de 

outubro de 2022. Ainda, o questionamento em tela foi enviado no dia 17 de outubro de 2022, ou 

seja, de forma tempestiva. 

 

DOS QUESTIONAMENTOS E RESPOSTAS  

 
QUESTIONAMENTO 1. Qual o custo estimado mensal da merenda por aluno? Possuem 

recomendações/referências de fornecedores em cada cidade? 

Resposta 1: O custo estimado de merenda, poderá ser consultado no site 

www.consultaescolas.pr.gov.br.  

Considerando que a empresa CONTRATADA será responsável pela contratação da merenda 

escolar, terá ingerência para definir a melhor forma de atendimento, desde que respeitado os 

requisitos mínimos exigidos no anexo I – Infraestrutura, do termo de referência.  

 

QUESTIONAMENTO 2. Qual o custo estimado do kit de uniforme por aluno? Possuem 

recomendações/referências de fornecedores em cada cidade? 

Resposta 2: Considerando que a empresa CONTRATADA será responsável pela contratação 

de uniforme escolar, terá ingerência para definir a melhor forma de atendimento, desde que 

respeitado os requisitos mínimos exigidos no item 2.1, alínea “b” do Edital.  

 

QUESTIONAMENTO 3. Existe limite de alunos por turma? Se sim, qual é o limite por segmento 

de ensino? 

Resposta 3: Sim, deve ser respeitado o limite definido na Resolução nº 4527/2021 da SEED.  

 

QUESTIONAMENTO 4. Além da capacidade por turma, existem uma capacidade total por escola 

da lista, para que não possam ser sorteados e matriculados novos alunos? 

Resposta 4: Deve ser considerado o limite por turma considerado na Resolução nº 4527/2021 

da SEED e eventual possibilidade de ampliação de cada instituição de ensino, conforme 

relatórios apresentados no Anexo V do Termo de Referência.  

 
1 Dia 12 de outubro de 2022 – Feriado Nacional  

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/
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QUESTIONAMENTO 5. Como fica o passivo dos funcionários contratados? Exemplo: Se 

contratarmos um funcionário por 12 meses e depois o estado decide não continuar com isso, 

como fica o passivo desses funcionários? 

Resposta 5: A empresa CONTRATADA é responsável por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e demais previstas na legislação específica, conforme item 

6.1.42 do Termo de Referência.  

 

QUESTIONAMENTO 6. Qual o custo médio que o estado tem hoje com um professor 20 tempos, 

40 tempos ou por hora/aula? 

Resposta 6: Os professores contratados pelo Estado do Paraná possuem vencimento básico e 

vantagens indicados no Decreto nº 10.209/2022, conforme 2.2.2 do Termo de Referência.  

 

QUESTIONAMENTO 7. Como conseguimos identificar quais cargos são contratados e quais são 

concursados? Existe uma lista desses cargos? 

Resposta 7: Poderá ser consultado pelo site www.consultaescolas.pr.gov.br. 

 

QUESTIONAMENTO 8. Podemos receber uma listagem de cargos e salários para os cargos 

concursados? Se possível, podemos ter uma quebra por segmento, principalmente para 

professores? 

Resposta 8: Os valores dos professores estão indicados no Decreto nº 10.209/2022 e a consulta 

de vencimentos de servidores públicos, pode ser realizada pelo site 

www.transparencia.pr.gov.br. 

 

 

QUESTIONAMENTO 9. Qual o nome do material didático utilizado pelo estado? Isso muda de 

colégio para colégio? 

Como é o sistema de avaliação atualmente? 

Resposta 9: A consulta sobre o material didático pode ser realizada no endereço eletrônico : 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=844 

 

 

QUESTIONAMENTO 10. Cada escola deverá ter um Administrador Geral contratado pelo grupo? 

Ou a obrigação é de um Administrador para todas as escolas que prestaremos assessoria? 

Resposta 10: Cada instituição de ensino deverá ter seu próprio administrador geral conforme 

item 6.1.16, do termo de referência.  

 

QUESTIONAMENTO 11. Ele trabalhará em conjunto com o Diretor Pedagógico atual? 

Resposta 11: As funções do Administrador Geral são aquelas apresentadas no termo de 

referência, conforme item 2.2. 

 

QUESTIONAMENTO 12. Podemos ter acesso à grade curricular definida pela SEED (80% 

obrigatório)? 

Resposta 12: Poderá ser consultado pelo site www.consultaescolas.pr.gov.br. 

 

QUESTIONAMENTO 13. Poderiam detalhar o que configuram as “faltas justificadas” (pág 75)? 

A verificação de frequência é mensal, certo? Ela vale para cada mês de forma separado ou é um 

cumulativo do ano? 

 

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/
http://www.transparencia.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=844
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/
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Resposta 13: Faltas justificadas são aquelas em que houveram a apresentação de justificativa 

legal, junto a equipe pedagógica da instituição de ensino, por meio de atestado médico ou 

odontológico (ou declaração, desde que contenha CRM ou CRO). Também são justificadas as 

faltas amparadas por lei, como requisição da justiça eleitoral, participação como jurado, doação 

de sangue, dentre outras.  

A frequência será verificada mensalmente e o computo para fins de cumprimento de meta será 

mensal, conforme item 2.2 do anexo II, do termo de referência.  

 

 

QUESTIONAMENTO 14. Todas as escolas hoje possuem a modalidade do Integral? Se não, é 

possível indicar quais a teriam? 

Resposta 14: Apenas as instituições de ensino indicadas na nota de esclarecimento n.01/2022 

– PREDUC no anexo IV. Também podem ser consultadas pelo site 

www.consultaescolas.pr.gov.br. 

 

QUESTIONAMENTO 15. Quem fica responsável pelos benefícios e cargos dos funcionários 

concursados? 

Resposta 15: O Estado permanece responsável pelo pagamento dos servidores concursados 

que eventualmente estejam lotados na referida instituição de ensino, conforme nos termos do 

item 2.2 do anexo III, do termo de referência. 

 

QUESTIONAMENTO 16. Existem exigências mínimas em termos operacionais, tanto para 

despesas quanto cargos dentro da escola? Exemplo: a necessidade de um cargo pedagógico 

para crianças com necessidades especiais. 

Resposta 16: Os serviços devem ser realizados dentro dos critérios definidos no termo de 

referência, visando atender as metas contidas nos anexos do referido termo, portanto, quanto à 

estrutura e dimensionamento de equipe para atender os serviços objeto do credenciamento em 

tela fica sob a responsabilidade do CONTRATADO.   

 

QUESTIONAMENTO 17. Há uma exigência de investimentos mínimos na estrutura? Se sim, 

quais? 

Resposta 17: Não há exigência de investimentos mínimos, os serviços devem ser realizados 

dentro dos critérios estabelecidos no termo de referência.  

 

QUESTIONAMENTO 18. Temos flexibilidade para mexer na quantidade de tempos por turma? 

Resposta 18: Conforme item 6.1.13 do termo de referência, a contratada deverá atender a 100% 

da carga horária escolar. 

 

QUESTIONAMENTO 19. Temos um prazo mínimo para operar as escolas garantido em 

contrato? 

Resposta 19: O prazo inicial do contrato é de 12 (doze) meses, conforme item 3.2. do termo de 

referência.  

 

Curitiba, datado eletronicamente. 

 

Assinado Eletronicamente 

Pedro Henrique Golin Linhares 

PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO  

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/

