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Solicitação
No intuito de compreender os gastos relativos à implementação do
Ensino à Distância na rede pública de ensino do Estado do Paraná, requerse as informações.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

INFORMAÇÃO N.º 02/2020 - DG/SEED

Educação a distância para atendimento dos estudantes
da Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná durante a
suspensão das aulas presenciais decorrente da
pandemia do novo coronavírus - Covid-19.

A Organização Mundial da Saúde – OMS declarou situação de emergência de
saúde pública de importância internacional em decorrência do surto da doença
causada pelo novo coronavírus – Covid-19 em 30 de janeiro de 2020 e devido a sua
progressão, foi caracterizada situação de pandemia, em 11 de março de 2020.
Com isso, medidas de enfrentamento foram articuladas por meio da publicação
de legislação específica, tendo inúmeras implicações. Dentre elas, alterações no
fluxo do calendário escolar da Rede Pública Estadual de Educação do Paraná.

Em face do contexto atípico gerado pela pandemia e CONSIDERANDO:
- o contido no art. 208 da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, que dispõe sobre o dever do Estado com a Educação;
- o contido no art. 12 da Constituição do Estado do Paraná, que dispõe sobre a
competência do Estado, em comum com a União e os Municípios, de
proporcionar meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
- a Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
- os Decretos Estaduais n.º 4.230, de 16 de março de 2020, n.º 4.258, de 17 de
março de 2020, e n.º 4.320, de 23 e março de 2020, que dispõem acerca da
suspensão das aulas presenciais a partir de 20 de março de 2020;
- a Nota de Esclarecimento expedida pelo Conselho Nacional de Educação
(CNE) em 18 de março de 2020, que orienta os sistemas e instituições quanto
à reorganização das atividades de aprendizagem;
- a Coletânea da Procuradoria Geral do Estado - Cadernos Orientadores de
Licitações, Contratos e Convênios – Aquisição de bens, serviços e insumos –
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Emergência de Saúde Pública – Coronavírus, de 23 de março de 2020;
- a Deliberação n.º 01/2020, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, de
31 de março de 2020, que dispõe sobre a instituição de regime especial para o
desenvolvimento das atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de
Ensino do Paraná;
- a Nota de Esclarecimento expedida pelo Conselho Estadual de Educação
(CEE/PR) em 3 de abril de 2020;
- o Decreto da Presidência da República n.º 10.312, de 4 de abril de 2020, que
dispõe sobre a ampliação temporária do escopo de multiprogramação voltada,
dentre outros, à educação, de entidades executoras de serviço de radiodifusão
de sons e imagens em tecnologia digital;
- a Orientação n.º 02/2020 – DPGE/SEED, que dispõe sobre o regime especial
das atividades escolares na forma não presencial;
- a necessidade de ofertar educação aos estudantes da Rede Pública Estadual
durante o período de suspensão das aulas presenciais estabelecido pelo
Decreto n.º 4.320, de 2020;
- a Resolução n.º 1.175 – GS/SEED, de 20 de abril de 2020, que altera a
Resolução n.º 1.014 – GS/SEED, de 3 de abril de 2020, e reabre o
credenciamento de professores para produção de videoaulas;
- a necessidade de ofertar educação aos estudantes da Rede Pública Estadual
durante o período de suspensão das aulas presenciais estabelecido pelo
Decreto n.º 4.320, de 2020;
- a Nota Oficial do Conselho Nacional de Educação – CNE, de 20 de abril de
2020, que trata da reorganização dos calendários escolares e reafirma a
necessidade da realização de atividades pedagógicas não presenciais durante
o período de pandemia da Covid-19;

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte - SEED implementou o
projeto de aulas não presenciais aos estudantes da rede estadual, que consiste na
oferta de videoaulas e atividades pedagógicas em plataformas digitais, com o intuito
de mitigar os efeitos da pandemia do novo coronavírus – Covid-19 durante o período
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de suspensão das aulas presenciais, previsto pelo Decreto n.º 4.320, de 2020,
garantindo assim o direito ao ensino-aprendizagem.
A

implementação

das

aulas

não

presenciais

abrange

os

seguintes

componentes:
1. Seleção de professores para produção de

atividades didático-

pedagógicas e gravação de videoaulas;
2. Termo de Cooperação Técnica com o Departamento de Trânsito do
Paraná - Detran/PR, para utilização de estrutura para gravação de aulas;
3. Contratação de 3 (três) canais digitais de TV para transmissão de
conteúdo de aulas do 6.º ano do Ensino Fundamental ao 3.º ano do
Ensino Médio;
4. Contrato de serviços de disponibilização, gerenciamento e suporte de
Plataforma de Streaming e interação aluno-escola (aplicativo);
5. Contrato com operadoras de telefonia para fornecimento de pacote de
dados sem custos aos alunos e funcionários da rede estadual de
educação;
6. Contrato com produtora de televisão para gravação, produção, edição e
pós-produção de videoaulas;
7. Implementação de plataforma Google Classroom na Rede Estadual de
Educação;
8. Criação do canal Aula Paraná na plataforma Youtube;
9. Elaboração de sistema para contemplar os alunos que não dispõem de
televisão e aparelho de celular para acessar às redes 3G e 4G
oferecidas pelo Estado;
10. Desenvolvimento de sistema de videoaula com tradutor e intérprete de
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.

Cada componente seguiu o trâmite inerente a sua natureza, observando os
preceitos de transparência e legalidade, conforme descrito a seguir:

1. Seleção de professores para produção de atividades didático-
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pedagógicas e gravação de videoaulas

A seleção de professores se deu através de chamamento em caráter
emergencial, por meio da Resolução n.º 1.014 – GS/SEED, publicada em 3 de abril
de 2020, na Edição n.º 10.662 do Diário Oficial do Estado do Paraná, a qual
estabeleceu pré-requisitos para a composição de um grupo de trabalho visando à
gravação de videoaulas e produção de material didático-pedagógico, bem como
informações referentes ao número de aulas, ao auxílio financeiro, às atividades a
serem desenvolvidas e às inscrições.
No período de 3 a 5 de abril de 2020, os interessados realizaram suas
inscrições em meio eletrônico (site da SEED) e, conforme a citada Resolução, foram
admitidos professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM) e contratados em
Regime Especial - CRES (PSS) para composição do grupo de trabalho mediante
pagamento de auxílio financeiro por aula gravada e validada pela SEED,
contemplando os documentos curriculares orientadores da Rede Estadual de
Educação para o Ensino Fundamental e as Diretrizes Curriculares Estaduais para a
Educação Básica.
Embora tenhamos professores inscritos sendo selecionados, com a publicação
da Resolução n.º 1.175/2020 – GS/SEED, o sistema de inscrição foi reaberto e
assim permanecerá enquanto perdurar a suspensão de aulas presenciais, conforme
o Decreto n.º 4.320, de 2020.

2. Parceria com o Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN/PR,
para utilização de estrutura para gravação de aulas
Com o objetivo de realizar o empréstimo de telessalas de transmissão web do
Detran/PR para gravação e produção de conteúdos pelos profissionais vinculados à
SEED, de forma célere e em caráter emergencial, foi realizada parceria entre SEED
e Detran/PR.
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3. Contratação de 3 (três) canais digitais de TV para transmissão de
conteúdo de aulas do 6.º ano do Ensino Fundamental ao 3.º ano do
Ensino Médio
Para que as aulas gravadas pelos professores integrantes do Grupo de
Trabalho pudessem ser disponibilizadas aos alunos, foi necessária a contratação de
serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolares e educacionais através
de sinais de televisão digital transmitidos em 3 (três) canais/multicanais digitais
próprios em operação no Estado do Paraná.
A TV Educativa (TV Paraná Turismo), primeira emissora a ser consultada por
ser uma empresa pública do Estado do Paraná, informou à SEED a impossibilidade
de atender tal demanda, por não dispor de TV com sinal digital com possibilidade de
3 multicanais digitais em todo o Estado. A emissora em questão formalizou essa
impossibilidade à SEED nos seguintes termos: “[...] foi solicitada a Multiprogramação
para atender todo o estado, nossa estrutura de retransmissoras pelo Paraná estão
inoperantes pois são retransmissoras analógicas que não funcionam mais, já que
essa tecnologia para multiprogramação é em HD e hoje só conseguimos atender
Curitiba”.
Em face da impossibilidade de operação por parte da TV Educativa, foi
realizada a contratação de emissora fundamentada na Lei Federal n.º 13.979, de
2020, alterada e complementada pela Medida Provisória n.º 926/2020, combinadas
com o Decreto Estadual n.º 4.315, de 21 de março de 2020, legislações que tratam
do estado de emergência decorrente do coronavírus. A SEED elaborou o Termo de
Especificações Técnicas e requisitos de abrangência e posteriormente realizou
pesquisa de preços.
A pesquisa de preços foi realizada pelo Grupo Administrativo Setorial da SEED
junto às emissoras de televisão que atuam no Estado do Paraná (RPC, Rede Massa,
RIC TV, TV CNT, TV Rede Mercosul, TV Bandeirantes), para início das
transmissões no dia 06/04/2020.
A Rede Massa declinou da apresentação de proposta nos seguintes termos:
“Apesar do objetivo nobre pretendido pela Secretaria, informamos que, infelizmente,
não temos condições de atender vossa solicitação”.
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A RPC (Grupo Paranaense de Comunicação) declinou da apresentação de
proposta nos seguintes termos: “Agradecendo-lhes pelo interesse e pelo contato,
cumpre-nos informar que, tendo em vista (i) a enorme complexidade técnica da
operação proposta (necessidade de equipamentos adicionais, reconfiguração de
sistemas e processos, equipes técnicas, etc) e (ii) o risco de, ante o ineditismo do
modelo, colocarmos em xeque o próprio serviço público e essencial prestado pela
RPC, qual seja, o de bem informar a população em um momento tão crítico e tão
doloroso para todos, vemo-nos absolutamente impossibilitados de, na forma e nos
prazos propostos pela Secretaria de Educação, apresentar qualquer plano para a
execução dos serviços propostos”.
A TV Bandeirantes não respondeu a cotação dentro do prazo estabelecido.
Foram recebidas propostas da Rede CNT, Grupo RIC TV e Rede Mercosul.
Após o comparativo de preços e condições das ofertas, a empresa RIC TV foi
contratada em razão de ter apresentado o menor valor de mercado com atendimento
de todos os requisitos do Termo de Especificação Técnica, conforme previsto na
legislação vigente, sendo a emissora com a maior abrangência populacional.
Na data de 6 de abril de 2020 as transmissões das aulas tiveram início, através
dos multicanais digitais 7.2, 7.3 e 7.4, alcançando 9.595.398 (nove milhões,
quinhentas e noventa e cinco mil, trezentas e noventa e oito) pessoas, atingindo a
totalidade da abrangência populacional da RIC TV no Estado do Paraná.

4. Contrato de serviços de disponibilização, gerenciamento e suporte de
plataforma de streaming e interação aluno-escola (aplicativo)
Visando à interação e transmissão dos conteúdos escolares e aulas, foi
necessária a contratação de serviços de disponibilização, gerenciamento e suporte
de plataforma que dialogue com as operadoras de telefonia móvel e que permita
cobrança de tráfego de dados móveis na modalidade reversa, na qual o usuário final
não paga pelo uso de dados nas redes 3G e 4G.
A contratação foi fundamentada na Lei Federal n.º 13.979/2020, alterada e
complementada pela Medida Provisória n.º 926/2020, combinadas com o Decreto
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Estadual n.º 4.315, de 2020, legislações que tratam do estado de emergência em
decorrência do coronavírus. A SEED elaborou o Termo de Especificações Técnicas
e posteriormente realizou a pesquisa de preços.
A pesquisa de preços foi realizada pelo Grupo Administrativo Setorial da SEED
com empresas do mercado. Foram enviadas solicitações de cotação para as
empresas IP.TV, Luby Tecnologia, Everton Luiz Pascke, Triton e Netser Consultoria
e Desenvolvimento Profissional e Blackboard.
As empresas Everton Luiz Pascke e Triton informaram não possuir capacidade
para prestação do serviço na qualidade técnica necessária. As empresas Netser
Consultoria e Desenvolvimento Profissional e Blackboard não apresentaram
respostas.
A empresa Luby Tecnologia apresentou proposta com valor superior ao
contratado.
Fundamentando-se nesta pesquisa e suas considerações, foi contratada a
empresa IP.TV, que apresentou o menor preço.
A empresa IP.TV não cobrou pela customização ou desenvolvimento do
aplicativo em si e não irá cobrar por manutenções e melhorias durante o período de
contrato. O preço apresentado corresponde aos valores do uso dos serviços e
plataformas tecnológicas que sustentam o aplicativo e os serviços de transmissão de
mídia em streaming. Isso foi possível porque a empresa IP.TV apresentou aplicativo
que já estava praticamente pronto, decorrente de um produto já em uso e
comercializado pela empresa há mais de 10 anos, com provas de conceito de
maturidade, estabilidade e performance adequados às necessidades da SEED. Em
qualquer outro cenário, por exemplo, de desenvolvimento a partir do zero, iria onerar
no custo de desenvolvimento, suporte e manutenção bem maiores, além da
necessidade de um prazo de execução de aproximadamente cinco meses,
inviabilizando a iniciativa, dada a urgência do tema. Além disso, sem garantias de
funcionamento e estabilidade da plataforma, por se tratar de um desenvolvimento de
todos os componentes e protocolos feitos desde a base, com alto grau de
complexidade técnica e escalabilidade para centenas de milhares de usuários
simultâneos. A plataforma selecionada apresentou baixos riscos, com baixo custo e
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adaptável às necessidades e requisitos da SEED, ao valor de R$ 0,10 por mês para
cada aluno ou servidor da rede de ensino logado. Embora na instrução processual o
valor máximo mensal tenha sito estimado em R$ 100 mil, considerando que
expressiva parcela dos estudantes irá assistir as aulas pelos canais de TV digital
aberta, a estimativa real de uso é de 500 mil usuários logados/mês, o que irá
perfazer o total mensal de R$ 50 mil.
Considerando as especificações técnicas, a empresa IP.TV implementou o
aplicativo “Aula Paraná”, com suporte para Android e IOS, o qual já conta com mais
quinhentos mil downloads na Play Store (Google) e mais de cinquenta e dois mil
downloads na Apple Store.
Cabe destacar que o aplicativo Aula Paraná não usa os dados dos alunos,
geolocalização e nem outras informações pessoais, somente o número da matrícula,
identificação da escola e da turma para alocá-lo junto aos seus professores nas
salas virtuais.
Assim, quando o usuário se inscreve/registra/“loga” no Aplicativo Aula Paraná,
são utilizadas apenas informações pessoais das quais a SEED já dispõe,
hospedadas em servidores da Celepar. Essas informações podem ser enquadradas
na Política de Privacidade como “dados pessoais” ou “dados cadastrais”.
O Aplicativo Aula Paraná poderá coletar informações sobre o tipo de
dispositivo, incluindo o modelo de hardware, sistema operacional e versão,
identificadores únicos do dispositivo e informações de rede móvel para finalidades
de análise de erros e melhoria constante do aplicativo, sem relacionar esses dados à
pessoa propriamente dita, tornando esses dados anônimos, estritamente para fins
de análise de falhas e estatísticas.
Não são oferecidas, exibidas, apresentadas nem enviadas ao USUÁRIO, nem
mesmo veiculadas, por qualquer modalidade ou forma, quaisquer promoções
comerciais, anúncios publicitários, propagandas, links e banners dessa natureza, o
que é terminantemente vedado, uma vez que o aplicativo Aula Paraná se presta
exclusivamente à finalidade educacional e pedagógica pública.
O aplicativo Aula Paraná não coleta, não usa nem trata, por qualquer
modalidade ou forma, quaisquer informações de navegador da web e afins, de modo
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que não recolhe nem trata sob nenhuma forma dados gerais de acesso à website,
como a frequência de visualizações de páginas e outras informações agregadas,
como tempo de acesso, informações de localização e páginas visitadas.
O aplicativo Aula Paraná também não coleta, não usa nem trata, por qualquer
modalidade ou forma, dados locacionais geográficos a partir da rede de telefonia
móvel celular, fornecidos pela operadora.
O aplicativo Aula Paraná, igualmente, não solicita ao USUÁRIO o acesso, nem
acessa por qualquer forma, sua lista de contatos.
Por fim, é importante destacar que o aplicativo Aula Paraná cumpre o Estatuto
da

riança e Adolescente – ECA (Lei n.º 8.069/19
.

n.º
tomar

eo

digo

ivil rasileiro

ei

podendo, a exclusivo crit rio do administrador, encerrar a conta e
as

medidas

cab veis

contra

aquele

que

os

viole,

inclusive

com

encaminhamento às autoridades competentes quando e se for o caso.

5. Contrato com operadoras de telefonia para fornecimento de pacote de
dados sem custos aos alunos e funcionários da rede estadual de
educação
Para garantir amplo e irrestrito acesso à Educação, tal qual preconizado na
Carta Magna de 1988, foi necessária a contratação das operadoras de telefonia para
oferecer aos alunos dados de internet 3G e 4G nas modalidades de cobrança
reversa, na qual a SEED é responsável pelo pagamento quando o usuário/aluno ou
profissional da rede estadual de educação acessa o aplicativo via celular com
finalidade de estudos.
Para possibilitar alcance aos alunos de toda a Rede Pública Estadual de
Educação e em todo o território paranaense, buscou-se a contratação das
operadoras que prestam serviços de telefonia móvel no Estado, a preço único, posto
que cada aluno/educador demandará os serviços junto àquela operadora que lhe
atende. Neste aspecto, o volume dos serviços prestados por cada uma das
operadoras não fica estabelecido pelo Estado, mas sim pelos usuários dos serviços
de telefonia.
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A contratação das operadoras de telefonia foi realizada com base na Lei
Federal n.º 13.979/2020, alterada e complementada pela Medida Provisória n.º
926/2020, combinadas com o Decreto Estadual n.º 4.315, de 2020, legislações que
tratam do estado de emergência decorrente do coronavírus.
Considerando a necessidade de contratação de todas operadoras que prestam
serviços de telefonia móvel do Estado do Paraná, a pesquisa de preços foi efetuada
da seguinte forma:
a) inicialmente buscou-se o preço dos serviços, em iguais condições, junto a
todas as operadoras (TIM, Vivo, Claro, OI e Sercomtel);
b) foram requeridos das operadoras os preços cobrados da clientela em geral no
Estado, por serviços iguais, porém no sistema de cobrança direta, ou seja,
não reversa;
c) foram consultados os preços contratados por outras Administrações Públicas
para serviços idênticos;
d) com tais elementos, foi proposto às empresas um preço único a ser cobrado
por todas, de R$ 0,01 (um centavo de reais) por pacote de dados mensal de
700MB por aluno, o qual se justifica pelos seguintes motivos:


o preço obtido apresenta uma redução de 74,28% em relação ao preço
médio praticado pelas operadoras no Estado do Paraná;



o preço obtido é igual ao que vem sendo simultaneamente negociado
pelas mesmas operadoras com várias administrações públicas
estaduais e municipais no País.

6. Contrato com produtora de televisão para gravação, produção, edição e
pós-produção de videoaulas
Passado o período experimental de gravação das videoaulas nas salas do
Detran/PR, para garantir a efetividade no processo de ensino e aprendizagem,
assegurando os requisitos de qualidade de produção estipulados pela SEED, foi
necessária a contratação de uma produtora para prestação de serviços de
montagem de estúdio, captura, gravação, direção de cena, infografismo e edição de
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vídeo.
A contratação ocorreu fundamentada na Lei Federal n.º 13.979/2020, alterada
e complementada pela Medida Provisória n.º 926/2020, combinadas com o Decreto
Estadual n.º 4.315, de 2020, legislações que tratam do estado de emergência em
decorrência do coronavírus.
A pesquisa de preços foi realizada pela Diretoria de Planejamento e Gestão
Escolar/SEED junto a empresas do mercado.
Foram consultadas as empresas Luchina, Lys Filmes e Constelação Filmes.
Fundamentando-se na pesquisa de preços e suas considerações, foi
contratada a empresa Lys Filmes, por apresentar o menor preço.
A referida empresa presta os serviços de montagem de estúdio, captura,
gravação, direção de cena, infografismo e edição de videoaulas com conteúdo
escolar e educacional, num volume de, no mínimo, 35 aulas diárias, com estrutura
própria de equipamentos e estúdios montados em instituição de ensino da SEED,
em Curitiba.

7. Implementação da plataforma Google Classroom
Concomitantemente à utilização do Aplicativo Aula Paraná, também está sendo
utilizado o Google Classroom, plataforma gratuita feita especialmente para
professores e alunos e reconhecida publicamente como uma das melhores do
mundo, utilizada por jovens dos Estados Unidos, Europa, África e Ásia. Trata-se de
uma ferramenta que funciona, basicamente, como um sistema que gerencia todos os
conteúdos, sendo mais um dos aplicativos disponibilizados pelo Google. O seu
principal objetivo é facilitar e tornar simples a elaboração, distribuição e avaliação
dos trabalhos, além de permitir a criação de salas de aula virtuais, nas quais os
alunos e educadores podem interagir.
O aplicativo está disponível de forma gratuita aos alunos e profissionais da
rede estadual de educação, tanto nos navegadores web quanto nas formas de
aplicativos para os sistemas Android e iOS. Graças a sua navegação otimizada, é
possível utilizá-lo a partir de qualquer dispositivo.
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A SEED organizou todo o ensalamento das turmas dentro da plataforma, com
acesso para profissionais da rede e alunos.

8. Plataforma YouTube - Canal Aula Paraná
Foi criado um canal na plataforma YouTube, intitulado “Aula Paraná”, com o
intuito de disponibilizar todas as aulas transmitidas, de modo que, caso o aluno
perca a transmissão ao vivo da aula na TV ou aplicativo Aula Paraná, poderá assistila em outra oportunidade.
O canal obteve expressiva aceitação e abrangência, considerando que atingiu
mais de 7.200.000 (sete milhões e duzentas mil) visualizações em apenas cinco dias
no ar, correspondendo a 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) horas de exibição,
contando com 230,4 mil inscritos.

9. Elaboração de sistema para contemplar os alunos que não dispõem de
televisão em casa e não dispõem de acesso à internet
Segundo a 30.ª Pesquisa Anual do Uso de TI nas Empresas, realizada pelo
Centro de Tecnologia de Informação Aplicada, da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
no ano de 2019 havia 324 milhões de dispositivos portáteis e celulares inteligentes
(smartphones) em uso no Brasil. Em média, 1,6 dispositivo portátil por habitante.
Conforme publicação do Portal Teleco – Inteligência em Telecomunicações,
fonte de referência do mercado de tecnologia e regulamentação do Brasil e da
América Latina, em fevereiro de 2020, segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações ANATEL, o Estado do Paraná possuía 12.638.718 aparelhos de
celulares ativos e a cobertura das redes 3G e 4G no Paraná chegava a praticamente
100% do território, com raras exceções.
Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicados
no Portal Teleco – Inteligência em Telecomunicações, em fevereiro de 2020 o
Paraná teve 8.503.477 usuários ativos de dados 4G (Quadro 1) e 2.134.135
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usuários ativos de dados 3G (Quadro 2), perfazendo um total de 10.637.612
usuários ativos com pacote de dados pagos pelos próprios usuários.

Quadro 1 – Dados da Anatel – Publicados Portal Teleco

Quadro 2 – Dados da Anatel – Publicados Portal Teleco

Segundo os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua - PNAD Contínua, divulgados no ano de 2017, na Região Sul do Brasil, em
97,6% dos domicílios havia aparelhos de televisão.

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

18
4

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

Considerando a combinação dos seguintes fatores:
a) alto índice de lares no Paraná com aparelhos de televisão;
b) alto índice de lares no Paraná com usuários 3G e 4G pagando dados;
c) o fato de que o Estado do Paraná contratou as operadoras de telefonia para
oferecer dados 3G e 4G gratuitamente nas plataformas de ensino, sem custo
para alunos e profissionais da Educação.
Conclui-se que a grande maioria dos alunos da rede estadual tem possibilidade
de acesso às transmissões, com o percentual estimado de não alcance inferior a
1%, para o qual a SEED elaborou estratégia específica de atendimento.
A fim de atender aos alunos que não possuem acesso à internet ou aos canais
de TV abertos, a SEED encaminhará kits de atividades via e-mail aos NREs, que os
disponibilizarão

aos colégios,

para

que

sejam

entregues aos

estudantes

quinzenalmente, respeitando as orientações da Secretaria de Saúde quanto às
medidas de prevenção à Covid-19.
As atividades realizadas pelos estudantes deverão ser entregues no retorno
das aulas, pós-pandemia, ou em cronograma específico determinado pelas
instituições de ensino, respeitando as orientações das organizações de saúde. Elas
passarão pela validação docente e serão consideradas tanto a frequência quanto as
avaliações preenchidas pelos professores no Livro de Registro de Classe On-line –
LRCO.
Os colégios poderão disponibilizar os laboratórios de informática em escala de
horário, respeitando as orientações das direções e dos órgãos de saúde (Secretaria
de Estado da Saúde – SESA, Organização Mundial de Saúde – OMS), tais como:
evitar aglomeração, manter distanciamento seguro entre os pares, disponibilizar
máscara e álcool em gel para higienização das mãos e das ferramentas utilizadas no
atendimento. Caso os docentes necessitem de algum apoio tecnológico e acesso
aos recursos diversos, esse suporte deve ser realizado pela instituição de ensino, de
forma prudente para o momento, mediante agendamento e precauções dos
profissionais que irão realizar esse apoio, e não deverá envolver servidores do grupo
de risco, conforme Resolução n.º 891/2020 – GS/SEED.
Aos alunos que estiverem impossibilitados de acessar o sistema EaD, após a
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suspensão do período de isolamento social definido pelas autoridades sanitárias,
será ofertada a reposição das aulas observando-se o disposto na Deliberação n.º
01/2020, do CEE-PR, e os dispositivos normativos que venham a ser publicados no
decorrer da pandemia.

10. Desenvolvimento de sistema de videoaula com Tradutor e Intérprete
de LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Como parte de um processo de melhoria contínua e em atendimento à
legislação, as transmissões das aulas contarão com um Tradutor e Intérprete de
LIBRAS, a fim de garantir a acessibilidade e a participação dos alunos surdos.
A contratação dos profissionais obedece aos critérios estabelecidos na
Resolução n.º 1.175/2020 – GS/SEED.

Considerações Finais
Com a suspensão das aulas, mais de um milhão de estudantes estão em suas
residências, como medida de prevenção à Covid-19. Dessa forma, milhares de aulas
não serão ministradas, ocasionando uma lacuna no aprendizado que pode ser
suprida através do ensino não presencial. Nesse momento, é fundamental contar
com os recursos tecnológicos para minimizar os efeitos da suspensão das aulas e
garantir a continuidade do ano letivo.
Tais recursos já são utilizados com sucesso em outros países como Canadá,
Holanda, China, África do Sul, Malásia, Alemanha, Austrália, Israel, Áustria,
Finlândia, Coreia do Sul e França.
Projetos semelhantes estão sendo desenvolvidos em outros Estados, tendo
como exemplo o SigEduc (Amapá), o Aula em Casa (Amazonas), o EscoLar
(Espírito Santo), o NetEscola (Goiás), o Educa-PE (Pernambuco) e o Centro de
Mídias (São Paulo).
Em diversas escolas particulares do Estado do Paraná o atendimento ao
estudante também está sendo realizado com a disponibilização de conteúdos
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educacionais a distância por meio de plataformas tecnológicas para que os
estudantes não sofram prejuízos educacionais. Seria grave promoção de
desigualdade não disponibilizar também aos estudantes de escolas públicas o
atendimento educacional de qualidade durante o período que perdurar a pandemia.
Parcerias também já estão sendo firmados com os municípios, a fim de
disponibilizar as videoaulas dos anos iniciais Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano)
para as redes municipais. Cabe ressaltar que os municípios, conforme a Deliberação
n.º 01/2020 – CEE/PR, têm autonomia para realizar as demandas das aulas não
presenciais.
Os dados obtidos até o décimo quinto dia depois da implementação da
educação a distância na Rede Estadual de Educação do Paraná mostram que o
projeto possui grande alcance:
Downloads do App Aula Paraná – Android

652.350

Downloads do App Aula Paraná – IOS

57.000

Visualizações no YouTube

7.200.000

Tempo de exibição no YouTube (horas)

1.800.000

Alunos inscritos no Canal Aula Paraná, no YouTube

230.410

Considerando todas as medidas tomadas, a Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte reforça a preocupação e o compromisso para com os alunos,
professores e funcionários da rede estadual, contando com a colaboração e
mobilização de todos para que possamos cumprir, dentro do prazo, o Calendário
Escolar 2020 e dar continuidade às tarefas escolares, sem prejuízo ao processo de
ensino e aprendizagem.
A SEED não está medindo esforços para garantir que os alunos mantenham o
aprendizado enquanto estão em casa.
Vivemos um momento atípico e inédito em que cada setor da sociedade deve
realizar a sua parcela de contribuição para a construção de um legado de civilidade.
Nesse sentido, contamos com o apoio de todos: famílias, professores,
funcionários e alunos; é o momento de unirmos força para garantir que a educação
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do Paraná continue.
O ideal da Educação é absoluto. Como tal, deve ser respeitado e colocado
acima de interesses de partidos, acima de ideologias, de crenças ou de convicções
pessoais. Urge o compromisso verdadeiro de todos em torno dessa primazia da
Educação, pelo bem das gerações atuais e das futuras gerações.
Os prédios estão fechados, mas a escola está aberta. A Educação continua.

Curitiba, 21 de abril de 2020.

Assinado eletronicamente

Gláucio Dias
Diretor-Geral
Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná
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LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020
Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
OPRESIDENTEDAREPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019.
§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de
saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela
Organização Mundial de Saúde.
Art. 2º Para ﬁns do disposto nesta Lei, considera-se:
I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de
transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação
ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das
pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.
Parágrafo único. As deﬁnições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitário
Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, aplicam-se ao disposto
nesta Lei, no que couber.
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas proﬁláticas; ou
e) tratamentos médicos especíﬁcos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
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VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou
aeroportos;
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância
sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em
evidências cientíﬁcas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas
no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência
à família conforme regulamento;
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das
pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do Anexo ao
Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
§ 3º Será considerado falta justiﬁcada ao serviço público ou à atividade laboral privada o
período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o
descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do
caput deste artigo; e
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança Pública disporá
sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.
§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
I - pelo Ministério da Saúde;
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas
hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão imediatamente
disponibilizadas em sítio oﬁcial especíﬁco na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o
nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição.
Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de:
I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;
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II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.
Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública
federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identiﬁcação de pessoas infectadas ou com
suspeita de infecção pelo coronavírus, com a ﬁnalidade exclusiva de evitar a sua propagação.
§ 1º A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito
privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.
§ 2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos conﬁrmados,
suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito
ao sigilo das informações pessoais.
Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e operacionalização
do disposto nesta Lei.
Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional pelo
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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Decreto 4230 - 16 de Março de 2020
Publicado no Diário Oficial nº. 10646 de 16 de Março de 2020
Súmula: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do Coronavírus – COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos V e VI do art. 87 da
Constituição Estadual, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República;
Considerando a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando o Decreto Federal nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, que promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário
Internacional;
Considerando a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, que dispõe sobre a organização, regulamentação,
fiscalização e controle das ações dos serviços de saúde no âmbito do Estado do Paraná;
Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;
Considerando a Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que regulamentou e operacionalizou o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, publicado pelo
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, em fevereiro de 2020;
Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, editado pela
Secretaria de Estado de Saúde;
Considerando o Plano Estadual da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 2020/2023;
Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de que o surto do novo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;
Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas
necessárias aos riscos que a situação demanda e o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública;

DECRETA:
Art. 1.º Estabelece, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Paraná, as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, com os seguintes
objetivos estratégicos:
I - limitar a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais expostos
aos riscos de infecção, prevenindo eventos de amplificação de transmissão;
II - identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento adequado às pessoas infectadas;
III - comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e combater a desinformação;
IV - organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento da população na rede de saúde.
Art. 2.º Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao COVID-19 poderão ser adotadas as seguintes medidas:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - exames médicos;
IV - testes laboratoriais;
V - coleta de amostras clínicas;
VI - vacinação e outras medidas profiláticas;
VII - tratamentos médicos específicos;
VIII - estudos ou investigação epidemiológica;
IX - teletrabalho aos servidores públicos;
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X - demais medidas previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 3.º Determinar, a partir de 16 de março de 2020, a suspensão de eventos abertos ao público, de qualquer natureza, com
aglomeração acima de cinquenta pessoas.
Art. 4.º Ficam suspensas, a partir de 23 de março de 2020, a fruição de férias e licenças de servidores da Secretária de Estado
da Saúde - SESA, da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa
Civil.
Parágrafo único. Excepcionaliza-se da regra prevista no caput deste artigo os servidores que desenvolvam atividades
meramente administrativas no Órgão ou Entidade, de acordo com a conveniência da autoridade competente para concessão.
I - A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, devidamente fundamentada por questões operacionais, poderá
determinar critérios específicos para a suspensão de que trata o caput deste artigo. (Incluído pelo Decreto 4258 de 17/03/2020)
Art. 5.º A Secretaria de Estado da Saúde - SESA e a Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP, dentro da esfera de
suas atribuições, deverão expedir, em até sete dias após a publicação deste Decreto, recomendações para implementação dos
procedimentos previstos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º deste Decreto.
Parágrafo único. No prazo previsto no caput deste artigo, a Casa Militar da Governadoria deverá expedir regulamentação sobre
o uso das aeronaves sob sua responsabilidade, a fim de direcionar sua utilização para o transporte de testes do COVID-19.
(Incluído pelo Decreto 4258 de 17/03/2020)
Art. 6.º Os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e Municipal deverão compartilhar dados essenciais à
identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo COVID-19, assim como as pessoas jurídicas de direito
privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária, com a finalidade exclusiva de evitar a propagação da
doença, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 2020.
Art. 7.º Os Titulares dos Órgãos e Entidades compreendidos no art. 1º deste Decreto poderão, após análise justificada da
necessidade administrativa e, dentro da viabilidade técnica e operacional, suspender, total ou parcialmente, o expediente do
Órgão ou Entidade, assim como o atendimento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para
servidores, resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de servidores em
sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos.
Art. 7.º Os Titulares dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional deverão fixar
expediente presencial diário no horário compreendido entre as treze e dezessete horas, e poderão, após análise justificada da
necessidade administrativa e, dentro da viabilidade técnica e operacional, suspender, total ou parcialmente, o expediente do
Órgão ou Entidade, assim como o atendimento presencial ao público, bem como instituir o regime de teletrabalho para
servidores, resguardando, para manutenção dos serviços considerados essenciais, quantitativo mínimo de servidores em
sistema de rodízio, através de escalas diferenciadas e adoções de horários alternativos. (Redação dada pelo Decreto 4310 de
20/03/2020)
§ 1º Para a execução dos preceitos deste artigo, considera-se teletrabalho o trabalho prestado remotamente por servidor público
ocupante de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de recursos tecnológicos, fora das dependências físicas do Órgão
ou da Entidade de sua lotação, e cuja atividade, não constituindo por sua natureza trabalho externo, possa ter seus resultados
efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles da atuação presencial, nos termos deste Decreto.
§ 2º É obrigatório o teletrabalho aos servidores públicos abaixo listados:
I - acima de sessenta anos;
II - com doenças crônicas;
III - com problemas respiratórios;
IV - gestantes e lactantes.
§ 2.º A. A regra contida no § 2.º deste artigo não se aplica aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde – SESA,
da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e aos servidores
de saúde dos demais órgãos e entidades; (Incluído pelo Decreto 4258 de 17/03/2020)
§ 2.º B. A autoridade superior dos órgãos relacionados no § 2.ºA deste artigo poderá excepcionalizar, de maneira
personalíssima, o teletrabalho aos servidores enquadrados nos grupos de risco previstos nos incisos do § 2.º deste artigo,
mediante regulamentação interna. (Incluído pelo Decreto 4258 de 17/03/2020)
§ 3º Os servidores que apresentarem quaisquer dos sintomas do COVID-19 ou regressos de localidades em que o surto tenha
sido reconhecido deverão realizar o teletrabalho desde o início dos sintomas ou do regresso, no prazo de quatorze dias.
§ 4º Na impossibilidade técnica e operacional de conceder teletrabalho aos servidores relacionados neste artigo, deverão ser
afastados de suas atividades sem prejuízo da remuneração ou subsídio.
§ 5º Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, todos os estagiários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Estado do Paraná.
§ 5º Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, todos os estagiários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Estado do Paraná, exceto, de acordo com a conveniência e oportunidade das respectivas autoridades superiores, os que
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exercem suas atividades na Secretaria de Estado da Saúde – SESA ou os que atuem na área de saúde nos demais Órgãos e
Entidades. (Redação dada pelo Decreto 4258 de 17/03/2020)
§ 5º Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, todos os estagiários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Estado do Paraná, exceto, de acordo com a conveniência e oportunidade das respectivas autoridades superiores: (Redação
dada pelo Decreto 4323 de 24/03/2020)
I - os que exercem suas atividades na Secretaria de Estado da Saúde – SESA; (Incluído pelo Decreto 4323 de 24/03/2020)
II - os que atuam na área de saúde nos demais Órgãos e Entidades; (Incluído pelo Decreto 4323 de 24/03/2020)
III - os que possam continuar exercendo suas atividades em regime de teletrabalho. (Incluído pelo Decreto 4323 de 24/03/2020)
§ 6º Os servidores que estiveram em viagens a localidades em que o surto do COVID-19 tenha sido reconhecida deverão
informar, inclusive por meio eletrônico, se necessário, a Unidade de Recursos Humanos ou a Chefia Imediata, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas antes do retorno ao trabalho, a localidade que estiveram, com a respectiva documentação comprobatória.
§ 7º As metas e atividades a serem desempenhadas nesse período serão acordadas entre a Chefia Imediata e o servidor,
devidamente autorizadas pelo Diretor-Geral do Órgão ou Entidade.
§ 8º Quando houver dúvida quanto às localidades em que o risco se apresenta, a Chefia Imediata deverá consultar o Centro de
Operação de Emergência da SESA.
§ 9º Excepcionaliza-se da limitação dos horários de expediente previstos no caput deste artigo os servidores vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, à Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil e à Casa Militar da Governadoria, e os servidores exercendo suas funções por meio de teletrabalho. (Incluído pelo
Decreto 4310 de 20/03/2020)
§ 9º Excepcionaliza-se da limitação dos horários de expediente previstos no caput deste artigo os servidores vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, à Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil, à Casa Militar da Governadoria e aos Centros de Socioeducação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF e os servidores exercendo suas funções por meio de teletrabalho. (Redação dada pelo Decreto 4310 de
21/03/2020)
§ 9º Excepcionaliza-se da limitação dos horários de expediente previstos no caput deste artigo os servidores vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, à Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil, à Casa Militar da Governadoria, aos Centros de Socioeducação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF, ao DETRAN/PR e os servidores exercendo suas funções por meio de teletrabalho. (Redação dada pelo
Decreto 4320 de 23/03/2020)
Art. 8.º As aulas em escolas e universidades públicas estaduais ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.
Art. 8.º As aulas em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em
universidades públicas ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020. (Redação dada pelo Decreto 4258 de 17/03/2020)
Art. 8.º As aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do
Paraná, e em universidades públicas ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.
(Redação dada pelo Decreto 4320 de 23/03/2020)
Parágrafo único. O período de suspensão poderá ser compreendido como antecipação do recesso escolar de julho de 2020, a
critério da autoridade superior dos Órgãos e Entidades relacionados no caput deste artigo. (Incluído pelo Decreto 4258 de
17/03/2020)
Parágrafo único. O périodo de suspensão poderá ser compreendido como antecipação do recesso escolar de julho de 2020, a
critério da autoridade superior dos Órgãos e Entidades relacionados no caput deste artigo.
(Redação dada pelo Decreto 4320 de 23/03/2020)
Art. 9.º Caberá à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba - COMEC, expedir orientações sobre a necessidade de
limpeza e demais recomendações no âmbito do transporte público coletivo.
Art. 10. A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e a Superintendência Geral do Esporte, devidamente
instruídas pela Secretaria de Estado da Saúde, deverão suspender a visitação em teatros, cinemas, bibliotecas, museus e outros
eventos artísticos, culturais e esportivos.
Art. 10 A. Ficam suspensas, a partir do dia 21 de março de 2020, as visitações e os embarques e desembarques na Ilha do Mel.
(Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
§1° Excepcionalizam-se à regra do caput deste artigo os embarques e desembarques: (Incluído pelo Decreto 4310 de
20/03/2020)
I - de moradores; (Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
II - considerados essenciais para fins de abastecimento ou socorro médico; (Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
III - relacionados a outras situações excepcionais definidas pela autoridade sanitária competente, como servidores vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, à Coordenadoria Estadual da
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Defesa Civil e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo – SEDEST. (Incluído pelo Decreto 4310 de
20/03/2020)
§ 2.º O retorno de turistas e demais visitantes da Ilha do Mel aos respectivos locais de origem deverá ser providenciado até o dia
23 de março de 2020. (Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
Art. 11. A Secretaria de Estado da Fazenda deverá providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e combate do COVID-19.
Art. 12. Caberão à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria de
Estado da Segurança Pública, a orientação, averiguação e monitoramento da movimentação de pessoas nos limites territoriais
do Estado, através de regulamentação expedida pela SESA.
Art. 13. Caberão a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho determinarem a suspensão das visitas em hospitais, penitenciárias e Centros de Socioeducação.
Art. 13. Caberão à Secretaria de Estado da Saúde, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho determinarem a suspensão das visitas em hospitais, penitenciárias e Unidades socioeducativas.
(Redação dada pelo Decreto 4323 de 24/03/2020)
Art. 14. A requisição administrativa, como hipótese, sempre fundamentada, deverá garantir ao particular o pagamento posterior
de indenização com base referencial na tabela SUS, quando for o caso, e terá suas condições e requisitos definidos em atos
infralegais emanados pela Secretaria de Estado de Saúde, sendo certo que, seu período de vigência não pode exceder à
duração da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, e envolverá, em especial:
I - hospitais privados, independentemente da celebração de contratos administrativos;
II - profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na formação de vínculo estatutário ou empregatício com a Administração
Pública.
Art. 15. Os Titulares dos Órgãos e Entidades compreendidos no art. 1º deste Decreto deverão reavaliar a necessidade da
permanência ou a diminuição dos empregados de empresas terceirizadas que prestam serviços para Administração.
Art. 16. A Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Paraná deverá disponibilizar álcool em gel em todas as
repartições públicas, além de instalar dispensadores nas áreas de circulação e no acesso a salas de reuniões, assim como
aumentar a frequência de limpeza em locais públicos, especialmente banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas.
Art. 17. A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este Decreto ocorrerá em regime de urgência e
prioridade absoluta em todos os Órgãos e Entidades do Estado.
Art. 18. Ficam suspensos os prazos recursais e de defesa dos interessados nos processos administrativos perante a
Administração Pública no Estado do Paraná, bem como o acesso aos autos dos processos físicos pelo prazo de trinta dias,
podendo ser prorrogados.
Art. 18. Ficam suspensos, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional: (Redação dada pelo Decreto
4310 de 20/03/2020)
I - os prazos recursais e de defesa dos interessados nos processos administrativos, por trinta dias; (Incluído pelo Decreto 4310
de 20/03/2020)
II - o acesso aos autos dos processos físicos, por trinta dias; (Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
Parágrafo único. Todas as suspensões listadas nos incisos I e II poderão ser prorrogadas por ato do Chefe do Poder Executivo.
(Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
Art. 19. A adoção das medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada pela iniciativa privada em regime de colaboração
no enfrentamento da emergência de saúde pública, em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, bem como poderão
ser reavaliadas a qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia.
Art. 19. A adoção das medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada no âmbito dos outros Poderes, Órgãos ou
Entidade autônomas, inclusive na iniciativa privada, em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde
pública, em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, bem como poderão ser reavaliadas a qualquer tempo de acordo
com a evolução da pandemia. (Redação dada pelo Decreto 4311 de 20/03/2020)
Parágrafo único. Além das medidas previstas neste Decreto, fica determinada, no âmbito do setor privado, a suspensão das
seguintes atividades: (Incluído pelo Decreto 4301 de 19/03/2020)
§ 1° Além das medidas previstas neste Decreto, deverá ser considerada a suspensão das seguintes atividades: (Redação dada
pelo Decreto 4311 de 20/03/2020)
I - shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres; (Incluído pelo Decreto 4301 de 19/03/2020)
I - shopping centers, galerias e centros comerciais; (Redação dada pelo Decreto 4311 de 20/03/2020)
II - academias ou centros de ginásticas. (Incluído pelo Decreto 4301 de 19/03/2020)
II - academias, centros de ginásticas e esportes em geral. (Redação dada pelo Decreto 4311 de 20/03/2020)
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§ 2.º Não se incluem na suspensão prevista no §1º do art. 19 deste Decreto, os estabelecimentos médicos de todas as áreas,
hospitalares, laboratoriais, farmacêuticos, postos de combustíveis, distribuidoras e revendedoras de gás, supermercados,
bancos, estabelecimentos de alimentação apenas na modalidade delivery, localizados em shoppings centers, galerias e centros
comerciais. (Incluído pelo Decreto 4311 de 20/03/2020)
Art. 19A Não se incluem na suspensão prevista no parágrafo único do art. 19 deste Decreto, os estabelecimentos médicos de
todas as áreas, hospitalares, laboratoriais, farmacêuticos, postos de combustíveis, distribuidoras e revendedoras de gás,
supermercados, bancos, estabelecimentos de alimentação apenas na modalidade delivery, localizados em shoppings centers,
galerias e centros comerciais. (Incluído pelo Decreto 4302 de 19/03/2020) (Revogado pelo Decreto 4311 de 20/03/2020)
Art. 20. Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação imediata de possíveis contatos com agentes
infecciosos e circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação do COVID-19.
Art. 20A. O descumprimento das determinações contidas neste Decreto poderá ensejar aos infratores as penalidades contidas
na Portaria Interministerial nº 5, de 17 de março de 2020 do Governo Federal. (Incluído pelo Decreto 4310 de 20/03/2020)
Art. 21. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência nacional
pelo COVID-19.
Curitiba, em 16 de março de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Carlos Alberto Gebrim Preto
Secretário de Estado da Saúde
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 17:46.
Documento
assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpressao&codAto=232854
5/5
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

30

02/04/2020

https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibirImpressao&codAto=232889

4

Decreto 4258 - 17 de Março de 2020
Publicado no Diário Oficial nº. 10647 de 17 de Março de 2020
Súmula: Altera dispositivos do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição
Estadual e ainda,
Considerando o disposto nos arts. 2º, § 1º, 6º, inciso I, alínea “b” e 17, inciso V, alínea “a”, todos da Lei Federal nº 8.080, de 19
de setembro de 1990, e tendo em vista que a eficácia das medidas de vigilância epidemiológica para a prevenção da
propagação da grave pandemia do Coronavírus – COVID-19 em âmbito estadual depende necessariamente da sua adoção pelo
setor privado
DECRETA:
Art. 1º. Acresce o inciso I ao parágrafo único do art. 4º, do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, com a seguinte redação:
“I – A Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, devidamente fundamentada por questões operacionais, poderá
determinar critérios específicos para a suspensão de que trata o caput deste artigo.”
Art. 2º. Acresce o parágrafo único ao art. 5º, do Decreto nº 4.230, de 2020, com a seguinte redação:
“Parágrafo único. No prazo previsto no caput deste artigo, a Casa Militar da Governadoria deverá expedir regulamentação sobre
o uso das aeronaves sob sua responsabilidade, a fim de direcionar sua utilização para o transporte de testes do COVID-19.”
Art. 3º. Acresce os §§ 2.ºA e 2.ºB ao art. 7º, do Decreto nº 4.230, de 2020, com a seguinte redação:
“§ 2.ºA A regra contida no § 2.º deste artigo não se aplica aos servidores públicos da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, da
Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e aos servidores de
saúde dos demais órgãos e entidades;
2.ºB A autoridade superior dos órgãos relacionados no § 2.ºA deste artigo poderá excepcionalizar, de maneira personalíssima, o
teletrabalho aos servidores enquadrados nos grupos de risco previstos nos incisos do § 2.º deste artigo, mediante
regulamentação interna.”
Art. 4º. Altera o §5º, do art. 7º, do Decreto nº 4.230, de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 5.º Ficam dispensados, sem prejuízo da remuneração, todos os estagiários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Estado do Paraná, exceto, de acordo com a conveniência e oportunidade das respectivas autoridades superiores, os que
exercem suas atividades na Secretaria de Estado da Saúde – SESA ou os que atuem na área de saúde nos demais Órgãos e
Entidades.” (Revogado pelo Decreto 4323 de 24/03/2020)
Art. 5º. Altera o art. 8º, do Decreto nº 4.230, de 2020 passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8.º As aulas em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em
universidades públicas ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. O período de suspensão poderá ser compreendido como antecipação do recesso escolar de julho de 2020, a
critério da autoridade superior dos Órgãos e Entidades relacionados no caput deste artigo.”
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitiba, em 17 de março de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Carlos Alberto Gebrim Preto
Secretário de Estado da Saúde
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Conselho Nacional de Educação (CNE), considerando as implicações da pandemia da
COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto na educação
superior, vem a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e
modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de
aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta de ações preventivas à
propagação da COVID-19, o que segue:
1. ao adotar as providências necessárias e suficientes para garantir a segurança da
comunidade social, os sistemas federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal e as redes e
instituições de educação básica e educação superior, devem considerar a aplicação dos
dispositivos legais em articulação com as normas estabelecidas por autoridades federais,
estaduais, e dos sistemas de ensino, para a organização das atividades escolares e execução de
seus calendários e programas, ficando, a critério dos próprios sistemas de ensino e redes e
instituições de educação básica e educação superior, a gestão do calendário e a forma de
organização, realização ou reposição de atividades acadêmicas e escolares;
2. no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos
projetos pedagógicos e respeitando-se as normas e os parâmetros legais estabelecidos, as redes e
instituições de educação básica e educação superior podem propor formas de realização e
reposição de dias e horas de efetivo trabalho escolar, em articulação com as normas e a
legislação produzidas pelo correspondente órgão de supervisão permanente do seu sistema de
ensino e de dirigentes municipais, estaduais e do Distrito Federal;
3. no processo de reorganização dos calendários escolares, deve ser assegurado que a
reposição de aulas e a realização de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se
preserve o padrão de qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo
206 da Constituição Federal;
4. no exercício de autonomia e responsabilidade na condução de seus projetos
acadêmicos, respeitando-se os parâmetros e normas legais estabelecidas, com destaque e em
observância ao disposto na Portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, as instituições de
educação superior podem considerar a utilização da modalidade EaD como alternativa à
organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação presenciais;
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5. no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos
projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às autoridades dos sistemas de ensino
federal, estaduais, municipais e distrital, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de
maio de 2017, autorizar a realização de atividades a distância nos seguintes níveis e
modalidades:
I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996;
II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;
III - educação profissional técnica de nível médio;
IV - educação de jovens e adultos; e
V - educação especial.
6. no exercício de autonomia e responsabilidade dos sistemas federal, estaduais,
municipais e do Distrito Federal, respeitando-se os parâmetros e os limites legais, os
estabelecimentos de educação, em todos os níveis, podem considerar a aplicação do previsto no
Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969, de modo a possibilitar, de acordo com a
disponibilidade e normas estabelecidas pelos sistemas de educação, aos estudantes, que direta ou
indiretamente corram riscos de contaminação, serem atendidos em seus domicílios.

Brasília (DF), em 18 de março de 2020.

LUIZ ROBERTO LIZA CURI
Presidente do Conselho Nacional de Educação

2
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CADERNOS ORIENTADORES DE
LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Emergência de Saúde Pública
Coronavírus

Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da Coordenadoria do Consultivo – CCON/PGE-PR
Curitiba – 2020
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APRESENTAÇÃO
A Procuradoria-Geral do Estado (PGE), através dos seus órgãos de consultoria, tem buscado
Cadernos Orientadores na área de licitações e contratações administrativas, com uma
abordagem didática, visando proporcionar à Administração Pública a materialização dos
princípios constitucionais, através de critérios e diretrizes que tenham como resultado o
atingimento do interesse público nas ações governamentais.
Neste momento em que o Brasil e o mundo atravessam uma das maiores crises já vividas, a
pandemia gerada pelo coronavírus – COVID-19, mais do que nunca, é fundamental a troca de
informações entre a PGE, no seu papel de Consultoria do Estado e os demais órgãos e
entidades estaduais.
Acabam de ser editadas nova normatizações gerais pela União, bem como decretos
regulamentadores de tais normas pelo estado do Paraná. Assim, faz-se necessárias novas
orientações.
A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, busca encontrar medidas que poderão ser
adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019
O Estado do Paraná editou o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, com o mesmo
objetivo e o Decreto nº 4.315, de 21 de março de 2020, que “Dispõe sobre a dispensa de
licitação e procedimento para a modalidade pregão para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019”.
O Estado do Paraná, por sua vez, com o escopo de regulamentar a Lei Federal, editou o
Decreto Estadual nº 4.315, de 21 de março de 2020.
Desta forma, mostra-se imprescindível, e com a necessária urgência, a publicação do
presente volume da Coletânea de Cadernos Orientadores, para dirimir dúvidas a respeito dos
requisitos e procedimentos para as contratações com caráter de urgência para prover os
gestores de uma maior segurança jurídica, especificamente a respeito do art. 4º da Lei
Federal nº 13.979, de 2020.

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

38
4

Este Caderno pretende, com base na referida Lei e no Decreto Estadual nº 4.315, de 21 de
março de 2020, instrumentaliza o servidor público da Administração Direta e Autárquica do
Estado do Paraná para, de forma legal e técnica, realizar os procedimentos necessários para
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
O Decreto 4.230, de 16 de março de 2020, prevê que a tramitação dos processos referentes
a assuntos vinculados a este Decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade absoluta
em todos os Órgãos e Entidades do Estado. Esse Caderno Orientador vai nesta direção, uma
vez que assume a função agilizar os procedimentos, bem como de orientar e subsidiar todos
os agentes públicos envolvidos nestes procedimentos, imprimindo maior eficiência,
celeridade e segurança para que sejam minorados os efeitos provenientes da crise provocada
pelo COVID-19.
Estamos unidos com o mesmo objetivo: enfrentar esta terrível crise. A Procuradoria Geral do
Estado do Paraná, e cada um de seus Procuradores, estão de mãos dadas com os gestores
públicos estaduais e ao povo paranaense para sairmos o quanto antes da situação pandêmica
que nos encontramos.
A capa deste Caderno simboliza este instrumento como uma ponte criada pela ProcuradoriaGeral do Estado para atravessar a crise que estamos passando, e levar a população do Estado
do Paraná a uma direção mais segura para a utilização de seus recursos humanos e materiais.
Esperamos que este material seja de proveitosa utilização.

LETÍCIA FERREIRA DA SILVA
Procuradora-Geral do Estado do Paraná
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1. INTRODUÇÃO
Diante da crise provocada pelo ambiente pandêmico do coronavírus (COVID-19), foi editada a
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que “Dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.
A Procuradoria Geral do Estado, que já elaborou outros 13 (treze) Cadernos Orientadores para
Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres, como uma das formas de
trabalhar em colaboração com os agentes públicos da Administração Pública estadual. Agora,
diante da pandemia, elabora este Caderno com o objetivo de dirimir dúvidas a respeito dos
requisitos e procedimentos para as contratações com caráter de urgência para prover os
gestores de uma maior segurança jurídica.
A Lei nº 13.979, de 2020, não retira do gestor público a obrigação de planejar suas aquisições
de bens, serviços e insumos de saúde, mas dá uma maior flexibilização procedimental para que
esses procedimentos ganhem agilidade.
É importante que se compreenda que esta Lei só tem aplicação para os casos explicitados em
seu art. 1º, isto é, para o para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Portanto, qualquer
outra contratação, fora do aqui explanado, carece de legalidade.
A citada flexibilização não implica, evidentemente, desconsiderar os princípios constitucionais
que norteiam as contratações públicas, em especial aqueles explícitos no caput do art. 37 da
Constituição da República, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
além daqueles implícitos e as normas previstas na legislação infraconstitucional.
É necessário, uma vez que está se tratando de uma exceção ao dever de licitar previsto no
inciso XXI, do art. 37 da Constituição da República, que o gestor público se municie de todos
os cuidados necessários e inerentes às contratações diretas. Diante de qualquer dúvida
jurídica busque a Consultoria da Coordenadoria do Consultivo da Procuradoria Geral do Estado
do Paraná e suas Procuradorias Especializadas.
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2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O Estado do Paraná editou o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, com o mesmo objetivo
e o 4.315, de 21 de março de 2020, que “Dispõe sobre a dispensa de licitação e procedimento
para a modalidade pregão para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
A Lei Federal nº 13.979, de 2020, no art. 4º, criou uma nova hipótese de dispensa de licitação,
acrescendo às já existentes e previstas no art. 24 da lei nº 8.666, de 1993. Tendo em vista
que o dispositivo legal trata de norma geral de licitações e contratos, competência legislativa
privativa da União prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2º da Constituição Federal de 19881,
aplica-se a todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição.

1

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)
XXVII –normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art.
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
(...)

Art. 24 (...)
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.”
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Primeiramente é importante enfatizar que a dispensa de licitação prevista na lei nº 13.979, de
2020 é exclusivamente aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
Não se confunda os parâmetros trazidos pelo art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608, de 2007,
com os da novel norma. Em que pese ser temporária a nova possibilidade de dispensa, não traz
em si a obrigatoriedade de conclusão do objeto em 180 (cento e oitenta) dias, bem como não
proíbe eventual necessidade de prorrogação de contratos.
As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser imediatamente disponibilizadas
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no que
couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/20112, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor
e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Esta exigência específica para o
dispositivo em comento, não dispensa a publicação dos atos administrativos realizados nos
respectivos processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim o
estabeleça.

2 Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes
requisitos:
I - Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão;
II - Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários,
tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por
máquina;
IV - Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V - Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
VI - Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o
órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos
termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.
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No dia 20 de fevereiro de 2020, a União editou a Medida Provisória nº 926, de 2020, que
estabelece regramentos que visam a desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de
licitação e de sua eventual dispensa para a aquisição dos bens, com a finalidade de conferir a
necessária agilidade aos gestores, principalmente do Sistema Único de Saúde, para fazer
frente a uma crescente demanda de leitos, equipamentos, medicamentos, estrutura física,
serviços de saúde, além de outras demandas. A MP 926, de 2020, além de alterar artigos na
Lei Federal nº 13.979, de 2020, acrescentou, ao que aqui se orienta neste Caderno, os artigos
4-A ao 4-I:
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
(...)
"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o caput
do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se
responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido."
"Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumemse atendidas as condições de:
I - Ocorrência de situação de emergência;
II - Necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - Existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - Limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de
emergência."
"Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a elaboração
de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns."
"Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível durante
a gestão do contrato."
"Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será admitida a apresentação
de termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado.
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que se
refere o caput conterá:
I - Declaração do objeto;
II - Fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - Requisitos da contratação;
V - Critérios de medição e pagamento;
VI - Estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em mídia
especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
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§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput não
impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de
oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver
justificativa nos autos."
"Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço,
a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação,
ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º
da Constituição."
"Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial,
cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos dos procedimentos
licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo. §
3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se refere o art. 39 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de que trata o caput."
"Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis
meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde
pública."
"Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta Lei, a
administração pública poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar,
nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto
contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato."

Portanto, a Medida Provisória nº 926, de 21 de março de 2020 alterou a Lei nº 13.979, de 2020,
buscou, em razão da crise e necessidade de ações emergenciais, a abrandar as exigências
procedimentais originais na Lei. O Estado do Paraná, ao expedir o Decreto nº 4.315, de 2020
buscou detalhar os requisitos e procedimentos para as contratações com caráter de urgência
relativos ao COVID-19.
Ressalte-se que a nova hipótese de dispensa de licitação, criada especificamente para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
COVID-19, foi ampliada, passando a abarcar todos os bens, serviços, inclusive de engenharia,
e insumos necessários, os quais não estão mais restritos à área da saúde.
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3. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no art. 4º autorizou a aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19.
Portanto, a novel norma federal criou mais uma forma de dispensa de licitação, diferente
daquelas contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Os
procedimentos referentes à Lei Federal nº 13.979, de 2020 são, em parte, diferentes daqueles
das legislações anteriores, especialmente no que diz respeito à dispensa de licitação, a qual
possui caráter temporário, aplicando-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

3.1. DA PRESUNÇÃO DE ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020,
presumem-se atendidas condições que, via de regra, deveriam, cm base nas demais leis que
regem as contratações públicas.

A Medida Provisória estabeleceu ainda, que, excepcionalmente, será possível a contratação de
fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada
ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, porém,
16
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alerte-se que esta possiblidade se dá somente quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
A contratação deve, na ausência de dispositivo específico na Lei Federal nº 13.979, de 2020 e
no Decreto Estadual nº 4.315, de 2020, observar a instrução da fase interna ordinária do
procedimento, de acordo com as regras do § 4º, do art. 35, da Lei Estadual nº 15.608/20073
e demais normas legais cabíveis, instruindo-se os autos com:
a) numeração sequencial da dispensa;
b) autorização do ordenador de despesa;
c) indicação do dispositivo legal aplicável;
d) indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa;
e) razões da escolha do contratado;
f) consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de
licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná;
g) justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou
da consulta aos preços de mercado;
h) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede da empresa, bem como de regularidade
para com a Fazenda do Estado do Paraná;

3 § 4°. O processo de dispensa e de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:
I - Numeração seqüencial da dispensa ou inexigibilidade;
II - Caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência;
III - Autorização do ordenador de despesa;
IV - Indicação do dispositivo legal aplicável;
V - Indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa;
VI - Razões da escolha do contratado;
VII - consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração
Pública do Estado do Paraná;
VIII - justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou da consulta aos preços de mercado;
IX - Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados;
X - Pareceres jurídicos e, conforme o caso, técnicos, emitidos sobre a dispensa ou inexigibilidade;
XI - No caso de dispensa com fundamento nos incisos I e II do art. 34 desta lei, expressa indicação do valor estimado
para a contratação, podendo ser dispensada nestas hipóteses a audiência do órgão jurídico da entidade;
XII - Prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa,
bem como de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná;
XIII - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos/CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade de Situação/CRS.
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i) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade de Situação/CRS;
j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho;
k) cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do caput, do art. 7º da
Constituição Federal;
l) declaração de inexistência, nesta contratação específica, de
eventual nepotismo, em atenção ao Decreto Estadual nº 2.485/2019.

A caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência já se encontra presumida
na hipótese específica de dispensa de licitação estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 13.979, de
2020, conforme exposto no item 3.1 deste Parecer Referencial, ao qual se remete.
No entanto, caberá ao órgão interessado na contratação demonstrar a correlação entre o que
se pretende contratar com o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus – COVID-19.
Nesse sentido, comentando a hipótese específica de dispensa de licitação em apreço, afirma
o jurista Marçal Justen Filho:
“A Lei exige a pertinência da contratação com o atendimento da 'emergência em saúde
pública'. Essa questão envolve dos desdobramentos. O primeiro se relaciona com o
vínculo de pertinência entre a contratação e o atendimento, ainda que indireto, das
necessidades relativas à pandemia. A hipótese normativa não abrange contratações
que versem sobre a satisfação de necessidades de outra ordem.
O segundo se refere à questão da 'emergência'. A regra legal consagrou uma
presunção absoluta de urgência na formalização da contratação. Não é preciso
evidenciar o risco produzido pela demora na formalização da licitação. No entanto,
afigura-se que alguma espécie de emergência deve existir para autorizar a dispensa.
Um exemplo permite compreender a questão. O dispositivo legal não autoriza a
dispensa de licitação para situação em que o efetivo fornecimento dos serviços ou
produtos esteja previsto para ser executado em doze meses. Essa contratação não
será adequada para enfrentar a emergência.”4
4

JUSTEN FILHO, Marçal. Efeitos jurídicos da crise sobre as contratações administrativas. Disponível em:
http://jbox.justen.com.br/s/Ynd6jfdCnWFwX32#pdfviewer. Acesso em 22 de março de 2020.
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O dispositivo legal aplicável necessariamente deverá ser o art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de
2020, devendo ser indicado expressamente pelo órgão interessado na contratação.
Já a indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa deverá observa o disposto
no artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.622, de 20135.
Caberá, ainda, ao órgão interessado na contratação consignar expressamente no processo as
razões da escolha do contratado.
A consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com
a Administração Pública do Estado do Paraná deverá abarcar as pesquisas ao Sistema GMS,
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao CADIN Estadual, este
último por força do inciso I, do art. 3º, da Lei Estadual nº 18.466, de 20136.
Por sua vez, a justificativa do preço deverá observar as orientações contidas no item 3.3 do
Parecer Referencial.
Também deverão ser anexadas as certidões de regularidade fiscal perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa e, no caso de empresas
sediadas em outros Estados da Federação, também perante a Fazenda Pública do Estado do
Paraná. Além disso, será necessária a comprovação de regularidade relativa à Seguridade

5

Art. 1° Fica estabelecido que a partir de R$ 8.000,00 (oito mil reais) todo protocolado com vista à instauração
de licitação ou contratação direta, seja com dispensa ou inexigibilidade de licitação, abrangendo aditamentos e
prorrogações contratuais, bem como a celebração de convênios ou instrumentos congêneres, deflagrados pelos
Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundos, Órgãos de Regime Especial, Serviços
Sociais Autônomos, deverão estar previamente instruídos com, no mínimo, os seguintes documentos financeiros
e orçamentários:
I - Declaração de Adequação Orçamentária da Despesa e de Regularidade do Pedido, conforme o modelo constante
no Anexo I,
II - Quadros de Detalhamento de Despesas - QDD’s;
III - (Revogado pelo Decreto 10139 de 07/02/2014)
IV - Manifestação da Coordenação de Orçamento e Programação da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral – COP/SEPL sobre a dotação orçamentária existente ou informação do Grupo de Planejamento
Setorial ou da unidade competente das Entidades da Administração Indireta;
V - (Revogado pelo Decreto 10139 de 07/02/2014)
6
Art. 3. As pessoas físicas e jurídicas com registro no Cadin Estadual estarão impedidas de realizar com os órgãos
e entidades da administração estadual os seguintes atos:
I - Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de
recursos financeiros da administração estadual;
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Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, bem como prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
Há, ainda, que exigir o cumprimento, por parte do contratado, do disposto no inciso XXXIII, do
caput, do art. 7º da Constituição Federal, mediante a apresentação de declaração de que não
atribui trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Como já indicado anteriormente, o órgão interessado na contratação deverá, outrossim, aferir
a inexistência, nesta contratação específica, de eventual nepotismo, em atenção ao Decreto
Estadual nº 2.485, de 2019.
Caberá, ainda, ao órgão interessado, providenciar a autorização do ordenador de despesas e a
numeração sequencial da dispensa de licitação.
Recomenda-se, ademais, a juntada dos atos constitutivos da empresa que se pretende
contratar, a fim de comprovar que efetivamente prevê em seu objeto social o fornecimento dos
bens ou a prestação dos serviços que serão contratados, bem como dos documentos técnicos
essenciais, quando a atividade assim o exigir (exemplos: licença sanitária, registro na ANVISA,
autorização de funcionamento, ART, inscrição no CREA, etc.).
Por fim, cumpre mencionar o disposto no artigo 4º-F da Lei nº 13.979, de 2020, acrescido pela
Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020:
Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores
de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante
justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de
um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da
Constituição.
Como se observa, a hipótese descrita e consequente possibilidade de dispensa da
documentação ordinariamente exigível, é excepcional, portanto, as condições de aceitação da
exceção deve ser demonstrada nos autos.
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3.2. DO TERMO DE REFERÊNCIA
Nas contratações para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
necessários ao enfrentamento da emergência que trata a Lei Federal nº 13.979, de 2020, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado.
Os elementos elencados a seguir são os necessários e suficientes para compor o Termo de
referência, porém, tais elementos devem ser feitos de forma tecnicamente correta e em toda
sua completude.
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3.3. DA PESQUISA DE PREÇOS
As estimativas dos preços podem ser obtidas por meio de um dos seguintes parâmetros

(

)

Quando a pesquisa for feita com potenciais fornecedores, deverá ser conferido a estes, prazo
de resposta de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, isto em razão da urgência que o caso
requer.
Observe-se que o Decreto estadual prevê, de forma assemelhada ao decreto nº 4.993, de 2016,
que a diferença entre os preços cotados não deve se mostrar desarrazoada, de forma que se
verifique discrepância entre os valores coletados na pesquisa realizada pela Administração,
assim como estes e os sabidamente praticados no mercado, de modo que não reflitam a
realidade, tornando-se inadequadas para delimitar preço do objeto a ser contrato.
Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão ou de intermediação de
vendas, tendo em vista que, via de regra, não refletem a realidade de mercado.
Como se verifica no Decreto Estadual, quando a pesquisa for realizada com fornecedores, a
regra é de que sejam consultados, no mínimo 3 (três) fornecedores, porém, excepcionalmente,

mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três
preços de fornecedores ou prestadores de serviços. Deve-se atentar para que a justificativa
seja idônea.
A pesquisa de preço é uma das atividades mais importantes neste procedimentos previstos
na Lei federal e no decreto Estadual, por isso, o servidor responsável pela sua realização deverá
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estar identificado nos autos do processo e assinar o mapa de formação de preços,
responsabilizando-se pela pesquisa de preços realizada e pelo preço estabelecido no
instrumento oriundo da contratação direta.
Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será dispensada a
estimativa de preços, conforme previsto no § 2º, do art. 4º-E, da Lei Federal nº 13.979, de
2020, acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.
Por outro lado, o óbvio precisa ser dito, a contratação deve visar a melhor vantagem possível
para a Administração, incluindo nisso, a vantajosidade econômica como um critério
fundamental.

3.4. DOS RECURSOS
Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
Os procedimentos relativos aos recursos são aqueles previstos na Lei Estadual nº 15.608, de
2007.

3.5. DA (DES)NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Não há a obrigatoriedade, em nenhuma hipótese, de realização de audiência pública para as
licitações referentes ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, de que trata a Lei nº
13.979, de 2020.

3.6. DOS PRAZOS DOS CONTRATOS
Os contratos regidos pela Lei Federal nº 13.979, de 2020, não possuem a mesma limitação
prevista nas contratações emergenciais do art. 24, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.
Esta lei temporária prevê a possibilidade de prazo de duração de até seis meses, os quais
poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.
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Deve-se notar também que para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos na Lei
Federal nº 13.979, de 2020, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto
contratado, em até 50% cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.
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4. DOS PRAZOS PARA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde necessários ao enfrentamento da emergência
de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, os prazos dos procedimentos licitatórios serão
reduzidos pela metade. E quando o prazo original for número ímpar, este será arredondado para
o número inteiro antecedente.

Então, os prazos ficam assim definidos:
• O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso,
não será inferior a 4 (quatro) dias úteis;
• Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 1 (um) dia para apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;
• O prazo de validade das propostas será de 30 (trinta) dias, se outro não estiver fixado no
edital.

5. DA PADRONIZAÇÃO
5.1. DA PADRONIZAÇÃO DE MINUTAS DE CONTRATOS E LISTAS DE VERIFICAÇÃO
O Decreto Estadual estabeleceu, da mesma forma que o Decreto Estadual nº 3.203/2015, que
cabe à Procuradoria-Geral do Estado elaborar Minutas Padronizadas de Contratos e Listas de
Verificação para dispensa de licitação para o enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.
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5.2. DO PARECER REFERENCIAL
Para agilizar o procedimento e complementar as providências relativas às Minutas
Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação, o decreto instituiu, exclusivamente para
processos referentes ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, a elaboração, pela
Procuradoria Geral do Estado de Parecer Referencial, em cumprimento ao inciso X, do § 4º, do
art. 35 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. O Parecer Referencial deverá ser firmado por, no
mínimo, 3 (três) Procuradores vinculados às Procuradorias do Consultivo, designados pela
Procuradora Geral do Estado.
A elaboração do Parecer Referencial poderá ser acompanhada da instituição de Minutas
Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação, os quais serão integrados à aquele na forma
de anexos.
O Parecer Referencial terá validade se forem utilizadas as Minutas padronizadas e as Listas
de Verificação.
Com a utilização das Minutas Padronizadas de Contratos e o Parecer Referencial, fica, como
regra, dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para fins de análise e
manifestação.
Se o órgão ou entidade optar por minutas e Listas de Verificação não aprovadas pela
Procuradoria Geral do Estado, os autos deverão ser encaminhados à PGE para Parecer
específico, de forma que se possa analisar o processo como um todo, uma vez que as Minutas
Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação, serão anexos ao Parecer Referencial.
Os agentes públicos responsáveis pela elaboração dos documentos necessários para a
dispensa de licitação deverão certificar nos respectivos autos o cumprimento dos itens da
Lista de Verificação e a utilização das Minutas Padronizadas.
A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação
necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e
especificação técnica do objeto, será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos
referidos documentos.
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5.2.1. CONCLUSÕES DO PARECER REFERENCIAL

A Procuradoria-Geral do Estado do Paraná elaborou um Parecer Referencial, aprovado pela Dra.
Letícia Ferreira da Silva, Procuradora-Geral do Estado, para os casos de dispensas de licitação
com base na legislação aqui discutida. A Comissão foi formada pelos Procuradores do Estado:
Hamilton Bonatto, Procurador-Chefe da Coordenadoria do Consultivo; Bruno Assoni, ProcuradorChefe da Procuradoria Consultiva de Aquisições e Serviços; Rafael Costa Santos, ProcuradorChefe da Procuradoria Consultiva de Obras e Serviços de Engenharia; e Adnilton José caetano,
Procurador-Chefe da Procuradoria Consultiva de Matéria Residual.
Concluiu o Parecer Referencial que para que sejam utilizadas as minutas padronizadas e as
listas de verificação anexas àquela Manifestação, nos termos do Decreto Estadual nº 4.315,
de 2020 para, mediante dispensa de licitação, realizar aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus, com fundamento no art. 4º da Lei federal nº 13.979/2020, é
necessário a verificação dos seguintes elementos:

1.

A dispensa de licitação prevista na lei nº 13.979, de 2020 é

exclusivamente para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus – COVID-19.
2.

A autorização para a contratação descrita no item 1 anterior é temporária,

limitada ao período em que perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus - COVID-19;
3.

Não poderá ser utilizada como fundamento para aquisição de bens,

serviços e insumos destinadas a outras causas diferentes daquelas previstas na Lei nº 13.979,
de 2020, a exemplo do enfrentamento da dengue.
4.

Os parâmetros dos novos documentos normativos não são os mesmos do

art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Em que pese ser temporária a nova possibilidade
de dispensa, não traz em si a obrigatoriedade de conclusão do objeto em 180 (cento e oitenta)
dias, bem como não proíbe eventual necessidade de prorrogação de contratos.
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5.

As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser

imediatamente disponibilizadas em sítio oﬁcial especíﬁco na rede mundial de computadores
(internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei
nº 12.527/20117, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil,
o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição. Esta exigência
especíﬁca para o dispositivo em comento, não dispensa a publicação dos atos administrativos
realizados nos respectivos processos de aquisição, por força de outros atos normativos que
assim o estabeleça.
6. A Lei Federal nº 13.979, de 2020, suas alterações e o Decreto Estadual nº
4.315, de 2020, não eximem o gestor público de observar os princípios basilares elencados
no art. 37 da Constituição da República e na Lei nº 8.666, de 1993. Portanto, não se justifica
que, em nome da celeridade, sejam ignorados os princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eﬁciência, isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração, promoção do desenvolvimento nacional sustentável, bem como demais
preceitos que lhe sejam correlatos;

7

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas.
§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes
requisitos:
I - Conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente,
clara e em linguagem de fácil compreensão;
II - Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários,
tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por
máquina;
IV - Divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
V - Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
VI - Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o
órgão ou entidade detentora do sítio; e
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos
termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.
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7. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto na Lei Federal nº
13.979, de 2020, presumem-se atendidas as condições de: (a) ocorrência de situação de
emergência; (b) necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; (c)
existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares; e (d) limitação da contratação à parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência.
8. A contratação poderá ser baseada em Termo de Referência simplificado,
conforme dispõe o §1º do art. 4º do Decreto Estadual nº 4.315, de 2020;
9. As estimativas dos preços podem ser obtidas por meio dos parâmetros
elencados no inciso VI, do § 1º, do art. 4º do Decreto Estadual nº 4.315, de 2020;
10. A contratação deve observar o rito e a instrução da fase interna ordinária
do procedimento, de acordo com as regras contidas nas leis de licitações, instruindo-se os
autos de acordo com as orientações contidas no item 4 deste Parecer Referencial;
11.A dispensa de licitação, devidamente justificada, deverá ser comunicada
dentro de três dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos;
12. De acordo com o art. 5º do Decreto Estadual nº 4.315, de 2020 e art. 4º F
da MP 926, de 2020, “Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá
dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou,
ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição”;
13. A Medida Provisória nº 936, de 2020, estabeleceu ainda que,
excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos
de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de
licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, porém, alerte-se que esta possibilidade
se dá somente quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço
a ser adquirido.
14. Para a utilização do presente Parecer Referencial em cada caso
concreto, a Administração, além da utilização da minuta padronizada aprovada pela Sra.
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Procuradora Geral do Estado, deverá ainda instruir os processos com:
(a) cópia integral deste Parecer Referencial, com a aprovação da Sra.
Procuradora-Geral do Estado do Paraná;
(a) declaração firmada pela autoridade competente para a prática do ato, de
que a situação concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do
Parecer Referencial;
(b) Lista de Verificação anexa a este Parecer Referencial, que foi aprovada
pela Sra. Procuradora-Geral do Estado do Paraná, devidamente preenchida
e assinada pelo servidor responsável pelo preenchimento;
Ainda fez lembrar que, de acordo com o Decreto Estadual 4230, de 2020, de
16 de março de 2020, a tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este
Decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade absoluta em todos os Órgãos e Entidades
do Estado.
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6. DOS ANEXOS
6.1. ANEXO I – TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÕES DE BENS
1 OBJETO
1.1 Aquisição de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para atender
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações da planilha abaixo:

a

demanda

do

Lote 1 Descrição do objeto Exigências
Quantidade
complementares do
item

Valor
unitário

Valor total

Item 1

R$

R$

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
a) Todas as especificações necessárias deverão constar, de forma detalhada, para garantir a
qualidade da contratação, levando em consideração as normas técnicas eventualmente
existentes, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança,
conforme legislação vigente.
b) Deverá constar, ainda, eventual exigência de garantia do fabricante e, inclusive, o seu prazo
mínimo.
c) Quando for o caso, deverá ser indicado o prazo de validade do produto.
d) Quando imprescindível a aquisição de bem de marca específica, nas hipóteses do artigo 10,
§ 1º, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 15.608/2007, deverá constar justificativa expressa neste
tópico, amparada em Parecer Técnico do órgão competente, a ser juntado no procedimento.

1.3 DO FORNECIMENTO
1.3.1 Forma e prazo de entrega:
1.3.2 Local de Entrega:
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Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
1.3.3 Prazo de contrato (se couber):

1.4 AMOSTRAS
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
Previamente, a Administração, levando em consideração as características do objeto, avaliará
a exigência de amostras por parte do interessado. Caso conclua pela desnecessidade, deverá
excluir o item 1.4 do Termo de Dispensa de Licitação.
Obs.: A Administração não está impedida de incluir outras especificações quanto à amostra,
desde que o objeto da aquisição exija.

1.4.1 Os participantes deverão entregar, no prazo máximo de XXXXXX (XXX) dias úteis,
acompanhado dos documentos de habilitação, o descritivo técnico e a respectiva amostra do
objeto a ser adquirido, a fim de verificar se atende às especificações do Termo de Dispensa de
Licitação e anexos, no seguinte local:
Local: XXXXXX
Logradouro XXXXX
CEP XXXXXXXX, Cidade (XXXXX)/PR
A/C do Sr. XXXXX
Órgão/Entidade avaliador: XXXXXX
Fone: (XX) XXXX
E-mail: XXXXXX
1.4.3 Para o exame da amostra, o órgão/entidade avaliador poderá, a seu critério, solicitar
análise técnica.
1.4.4 Compete ao órgão/entidade, no prazo de 3 (três) dias úteis, examinar a(s) amostra(s)
apresentada(s) e emitir o Termo de Aceite.
1.4.5 Os fornecedores interessados poderão ter vista da(s) amostra(s) apresentada(s), bem
como informações sobre datas, horários, locais, e dos procedimentos para exame da(s)
amostra(s), devendo, para tanto, entrar em contato com órgão/entidade avaliador.
1.4.6 O critério de exame das amostras se restringe à verificação da conformidade do bem
ofertado, confrontado com as exigências técnicas expressas por parâmetros e padrão de
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desempenho constante no descritivo do Termo de Dispensa de Licitação e às informações
técnicas prestadas pelo interessado.
1.4.7 No caso de o interessado de qualquer dos lotes tiver suas amostras reprovadas ou
houverem sido entregues fora das especificações previstas neste Termo de Dispensa de
Licitação, sua proposta será desclassificada, sendo o interessado classificado a seguir
imediatamente chamado para substituir o desclassificado e assim sucessivamente, até que as
amostras apresentadas sejam aceitas pela Administração.
1.4.8 O interessado que não apresentar amostras no prazo previsto no item 1.4.1 também terá
sua proposta automaticamente desclassificada.
1.4.9 O interessado a ser contratado deverá realizar as entregas do objeto da aquisição somente
de acordo com a(s) amostra(s) apresentada(s) e aprovada(s).
1.4.10 As amostras serão fornecidas sem custo, no local indicado neste Termo de Dispensa de
Licitação, e aquelas que forem submetidas a testes, que impliquem na sua destruição ou
inutilização, não serão devolvidas e/ou descontadas das quantidades a serem entregues.
1.4.12 O prazo limite para retirada de amostras não utilizadas ou não aprovadas será de 90
(noventa) dias, contados da data de apresentação das mesmas.
1.4.13 As amostras não aprovadas e não retiradas no prazo do item anterior poderão ser
descartadas pelo órgão avaliador.
1.4.14 As amostras aprovadas permanecerão sob a custódia do órgão avaliador para fins de
aferição da regularidade do objeto quando da entrega, podendo ser descontados os itens da
amostra do total a entregar, excetuada a hipótese prevista no item 1.4.10. Não ocorrendo o
desconto, fica estabelecido o prazo máximo de 90 (noventa) dias para retirada das amostras,
sendo que aquelas que não forem retiradas no prazo mencionado poderão ser descartadas pelo
órgão avaliador.
1.4.15 A apresentação e aceite das amostras e dos materiais não isenta nem diminui a
responsabilidade do fornecedor nem a garantia dos produtos ofertados.
1.4.16 O interessado é responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e
patentes do objeto proposto.
2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O tópico deverá replicar as informações declaradas no documento Motivação do Ato.

3 PESQUISA DE PREÇOS
3.1 A pesquisa de preço realizada em conformidade ao artigo 9º do Decreto 4993/2016,
adquirindo o objeto do proponente interessado que ofertar o menor valor, aferido aos preços de
mercado.
4 EMBASAMENTO LEGAL
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4.1 Art. 34 da Lei 15.608/2007. É dispensável a licitação:
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)

Informar inciso que motiva a aquisição, dentre o III ao XXII.
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas;
…
XXII - na contratação dos objetos correspondentes aos arts. 6º; 7º; 8º; 9º, § 2º; 10; 14; 24; 28
e 29 da Lei Estadual de Inovação, observados os demais procedimentos dela constantes.
(Incluído pela Lei 17314 de 24/09/2012)

5 SUSTENTABILIDADE
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O campo deverá indicar as práticas de sustentabilidade aplicáveis ao objeto, conforme o art.
48 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.
Obs.: Ao preencher este tópico do Termo de Dispensa de Licitação não utilizar a expressão
“no que couber”, uma vez que a definição deverá ser prévia.
6 PARCELAMENTO DO OBJETO
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Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
Se o lote for composto de mais de um item justificar a razão.
O objeto deverá ser dividido em tantas parcelas/lotes quantas se comprovarem técnica e
economicamente
viáveis. Quando o mesmo lote reunir diversos itens, deverá haver justificativa nos autos que
demonstre as razões técnicas e econômicas para a não adoção do parcelamento.
Destaque-se o teor da Súmula 247 do TCU: “É obrigatória a admissão da adjudicação por item

e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
7 CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Nos termos do art. 49, IV da Lei Complementar n. 123, de 2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, não se aplica o estabelecimento de cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos
I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente
de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso
I do art. 48.

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
8.1 São obrigações do Contratado:
8.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Dispensa de Licitação e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo,
procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma
versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;
8.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
8.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Dispensa de
Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
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8.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
8.1.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
8.1.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Despensa de
Licitação;
8.1.7 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme legislação vigente.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, dentre as demais
previstas nos incisos do art. 21 do Decreto Estadual nº 4.993/2016 e outras pertinentes ao
objeto.
8.2 São obrigações da Contratante:
8.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Dispensa de Licitação
e seus anexos;
8.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de Licitação e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.2.4 comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão ou de servidores especialmente designados;
8.2.6 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Dispensa de Licitação e seus anexos;
8.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pela Contratada, no que couber;
8.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, pertinentes ao objeto.

9 FORMA DE PAGAMENTO
36
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

69
4

9.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota
fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de
Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os
Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro
Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT),
observadas as disposições do Termo de Dispensa de Licitação.
9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no
fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
9.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da
conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma
legal.
9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na
fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.
9.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de bens
efetivamente fornecidos.
9.6 A Secretaria de Estado da Saúde efetivará o pagamento devido, somente através de
depósito em conta corrente da empresa no Banco do Brasil, não sendo quitados débitos através
de boletos bancários;
9.6 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro/órgão-entidade, é necessário que
o CNPJ registrado na conta corrente da empresa seja o mesmo de sua razão social, se for
diferente anexar junto à proposta autorização para que o Banco do Brasil realize o pagamento
no CNPJ indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
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9.7 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde,CNPJ
08.597.121/0001-74, Rua Piquiri 170, Rebouças, Curitiba/PR.

Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, pertinentes ao objeto.

10 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
10.1 Para a habilitação na contratação direta de que trata a Lei e a elaboração do termo de
dispensa dever observar as regras constantes no Capítulo III do Título II da Lei Estadual nº
15.608, de 2.007, no que couber.
10.1.1 Contrato Social consolidado ou todas as alterações;
10.1.2 Documento de Identidade do representante legal da empresa;
10.1.3 Procuração, se necessário;
10.1.4 Prova de regularidade fiscal:
10.1.4.1 Certidão negativa de débitos de tributos federais;
10.1.4.2 Certidão negativa de débitos de tributos do Estado do Paraná;
10.1.4.3 Certidão negativa de débitos de tributos estaduais (quando sediada em outro
estado);
10.1.4.4 Certidão negativa de débitos de tributo municipais;
10.1.4.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas;
10.1.4.6 Certificado de regularidade do FGTS;
10.1.5 Consulta ao Cadastro Informativo Estadual – CADIN;
10.1.6 Consulta sobre as empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a
Administração Pública do Estado do Paraná;
10.1.7 Consulta Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;
10.1.8 Declaração de Cumprimento de Requisitos (Declaração do fornecedor quanto a não
utilização de não de obra infantil e a não ocorrência de caso de nepotismo da presente
contratação).
Obs.: A emissão do Certificado de Regularidade Fiscal – CRF do GMS, substitui as certidões
relacionadas no item 9.4, se todas estiverem com data de validade vigente.

11 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou
incorporação da Contratada com outra pessoa jurídica, desde que:

38
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

71
4

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
contratação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração
à continuidade do contrato.
11.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por termo aditivo
ao contrato.
12 CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1 O recebimento provisório será feito no local da entrega, no prazo máximo de XXXX (XXXX)
dias, contados a partir da entrega.
12.2 O recebimento definitivo será feito no prazo de até XXXX (XXXX) dias da expedição do termo
de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando eventuais
intercorrências.
12.3 O recebimento do(s) bem(ns) de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis
mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
12.4 Por ocasião da entrega, caso o objeto apresentado não atenda às especificações técnicas
do objeto contratado, poderá o Contratante rejeitá-lo, integralmente ou em parte, obrigando-se
a Contratada a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de XXXX (XXXX) dias.
12.5 A Contratada deverá ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto nos endereços
relacionados no item 1.3 deste Termo de Dispensa de Licitação.

13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
Havendo permissivo se subcontratação parcial ou total, deve-se detalhar percentual aceitável
e/ou serviços autorizados.

14 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 Conforme disposições da Lei 15.608/2007, em especial artigos 147 a 162.

15 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016
15.1 Os servidores que subscrevem este Termo de Dispensa de Licitação atestam que
observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º
4.993/2016 e a legislação vigente aplicável.
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Curitiba, XX de XXXXXXXXXX de 2020

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

(Nome do servidor)

(Nome do diretor)

(Cargo / Setor)

Diretor Geral ou Administrativo

Responsável pela elaboração do Termo de Dispensa
de Licitação

Nome da Unidade Solicitante
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6.2. ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO – AQUISIÇÕES DE BENS

EMENTA: XXXXXXX
CONTRATO N° XXXXXXXX
CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANÁ, através do órgão XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE PÚBLICA], com sede
no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a) [CARGO E
NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto nº XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.º XXXXXXXX.
CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste
ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador da
carteira de identidade n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e
telefone XXXXXXXX.
1 OBJETO:
1.1 [Descrição sucinta do objeto], conforme descrito no Termo de Dispensa de Licitação.
Lote
XXXX

Descrição
objeto

do Exigências
complementares

Item 1

Unidade
medida

de Quantidade

Valor
unitário

Valor total

R$

R$

Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que será
assinado)
Nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras,
inclusive assistência técnica, o contrato pode ser substituído pela Nota de Empenho acompanhada do Anexo III – Anexo
à Nota de Empenho.

2 FUNDAMENTO:
2.1 Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº XXXXXXXX, com fundamento no artigo 4º da Lei
Federal nº 13.979/2020, objeto do processo administrativo n.º XXXXXXXX, com autorização publicada
no Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de XXXXXXXX.
3 FORMA DE FORNECIMENTO:
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3.1 Os bens deverão ser fornecidos [ENTREGA ÚNICA OU PARCELADA, COM O APONTAMENTO DAS DATAS,
OU CONFORME DEMANDA], conforme descrito no Termo de Dispensa de Licitação.
4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:
4.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte
integrante deste contrato:
4.2 O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).
4.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato,
inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.
5 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados,
conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do
Decreto Estadual n.º 4.993/2016.
5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão
designados, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art.
73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016.
5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria da
Contratante.
5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização,
o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.
6 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:
6.1 Os bens deverão ser entregues no local, na forma, nos prazos e de acordo com as especificações
técnicas contidas no Termo de Dispensa de Licitação, que integra o presente contrato para todos os
fins.
6.2 O recebimento provisório será feito no local da entrega, no prazo máximo de XXXX (PRAZO POR
EXTENSO) dias, a contar da data da entrega, de acordo com o contido no Termo de Dispensa de Licitação.
6.3 O recebimento definitivo será feito no prazo de até XXXX (PRAZO POR EXTENSO) dias da expedição
do termo de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando eventuais
intercorrências.
6.4 O Contratante devolverá o(s) item(ns) ou unidade(s) que não for(em) aceito(s) em razão de
defeito(s) ou que não estiver(em) de acordo com a proposta ou com o edital, tendo o Contratado o prazo
de até XXXX (PRAZO POR EXTENSO) dias para substituí-lo(s).
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7 FONTE DE RECURSOS:
7.1 A despesa correrá por conta da dotação orçamentária XXXX, elemento de despesa XXXX, fonte XXXX.
8 VIGÊNCIA:
8.1 O contrato terá vigência de XXXX (XXXX) dias/meses, contados de __/__/____ a __/__/____.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que será
assinado)
PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no artigo 104 da Lei Estadual nº 15.608/2007,
devidamente autuados em processo.
A Administração, ao fixar o prazo de vigência, deve observar que a duração dos contratos está adstrita à vigência do
crédito orçamentário, ou seja, limitada a 31 de dezembro do respectivo ano, conforme dispõe o art. 103 da Lei Estadual
n.º 15.608/2007.
No entanto, consoante a Orientação Normativa nº 39/2011 da AGU, desde que a despesa seja integralmente empenhada
até 31 de dezembro do respectivo ano, com a sua inscrição em restos a pagar, a vigência poderá ultrapassar o exercício
financeiro.

9 PAGAMENTO:
9.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal
atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido pelo Sistema de Gestão de Materiais,
Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal (inclusive quanto
às Contribuições Previdenciárias), Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em
outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e a negativa de débitos trabalhistas (CNDT),
observadas as disposições do Termo de Dispensa de Licitação.
9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento
dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
9.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente
junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º
4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo regulamento.
9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data
do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
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EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.4 O Contratante efetivará o pagamento devido, somente através de depósito em conta corrente da
empresa no Banco do Brasil, não sendo quitados débitos através de boletos bancários;
9.5 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro do Contratante, é necessário que o CNPJ
registrado na conta corrente da empresa seja o mesmo de sua razão social, se for diferente anexar junto
à proposta autorização para que o Banco do Brasil realize o pagamento no CNPJ indicado (Ex.: caso de
matriz e filial);
9.6 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do(a) XXXXXXXXXX, CNPJ nº XX.XXX.XXX-XXXX-XX, Rua
XXXXXXXXXX, nº XXXX, Bairo XXXXXX, Curitiba/PR.
10 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato.
10.2 O(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a:
10.2.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Dispensa de Licitação, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de
assistência técnica autorizada, quando cabível;
10.2.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);
10.2.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Dispensa de
Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
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10.2.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.2.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
10.2.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação;
10.2.7 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná,
conforme legislação vigente;
10.2.8 o fornecedor deverá cumprir todas as demais obrigações previstas no Termo de Dispensa de
Licitação.
Nota explicativa 1
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que será
assinado)
A Administração deverá justificar tanto a opção pela exigência da garantia, quanto a não exigência da garantia contratual.
Caso opte pela exigência de garantia contratual, é obrigatório que o ajuste seja formalizado por contrato. Nesse caso,
deverão ser inseridas as seguintes cláusulas:
10.2.9 A garantia deverá ser prestada no prazo de até 05 (cinco) dias após assinatura deste instrumento, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
10.2.10 A inobservância do prazo previsto no item anterior acarretará a aplicação de multa de 0,14% (zero vírgula
quatorze por cento) do valor do Contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento).
10.2.11 O atraso superior a 15 (quinze) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e implica a
imediata rescisão do Contrato.
10.2.12 A garantia deverá vigorar até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do Contrato e deverá ser
readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma
a preservar a proporcionalidade estabelecida no item 10.2.9.
10.2.13 A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual n.º
15.608/2007.
10.2.14 A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 827 do
Código Civil.
10.2.15 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do Contrato, inclusive, da mora;
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b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a execução do
Contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao Contratado.
10.2.16 A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 10.2.12, após a verificação, pelo Contratante, de
que o Contrato tenha sido integralmente cumprido.
10.2.17 A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falta na execução do Contrato
impede a devolução da garantia até a decisão final.

Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que será
assinado)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, dentre as demais previstas nos incisos do art. 21
do Decreto Estadual nº 4.993/2016 ou outras pertinentes ao objeto, conforme Termo de Dispensa de Licitação.

10.3 O CONTRATANTE obriga-se a:
10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Dispensa de Licitação;
10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificações constantes do Termo de Dispensa de Licitação e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivo;
10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correção;
10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou
de servidores especialmente designados;
10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Termo de Dispensa de Licitação e seus anexos;
10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pelo Contratado, no que couber;
10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.
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Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que será
assinado)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, pertinentes ao objeto.

11 PENALIDADES:
11.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não
superior a 05 (cinco) anos;
11.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas ao contratado,
cumulativamente com a multa.
11.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de
contratação.
11.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de contratação;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
11.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
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11.6 Será aplicada multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor
global do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 11º
(décimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 11.7.
11.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será
aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
11.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao contratado que:
a) recusar-se injustificadamente, após ser escolhido pela Administração, a assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
b) não mantiver sua proposta;
c) abandonar a execução do contrato;
d) incorrer em inexecução contratual.
11.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) apresentar documento falso;
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;
h) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.
11.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades
previstas no item 11.1, alíneas “c” e “d”.
11.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração
ou da declaração de inidoneidade:
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a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com
a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova
pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.
11.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e
seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção
anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
11.13 Nos casos não previstos no Termo de Dispensa de Licitação ou neste contrato, inclusive sobre o
procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei
Estadual nº 15.608/2007 e da Lei Federal nº 8.666/1993.
11.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional
ou estrangeira, na participação da presente aquisição e nos contratos ou vínculos derivados, também se
dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná,
pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.
11.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do
Estado do Paraná (CFPR).
11.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após
instauração de regular processo administrativo.
11.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser
recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob
pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato, se existente, ou do documento de cobrança,
na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

12 CASOS DE RESCISÃO:
12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:
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a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do
art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicialmente, nos termos da legislação.
12.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção
à outra, por escrito.
12.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
12.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão
administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.
13 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
13.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 104 e 112 da
Lei Estadual n.º 15.608/2007.
13.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 50% (cinquenta
por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 4º-I da Lei Federal n.º 13.979/2020, com redação
dada pela MP n.º 926/2020.
13.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação
da contratada com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no Termo de
Dispensa de Licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.
13.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que será
assinado)
A Administração deverá optar por uma das cláusulas abaixo, conforme previamente definido no Termo de Dispensa de
Licitação:
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“13.4 Não será admitida a subcontratação do fornecimento.”
ou
“13.4 Será admitida a subcontratação parcial do fornecimento, no percentual de XXXX% (VALOR POR EXTENSO), desde
que justificada e aceita pela Administração.
13.4.1 a subcontratada deve apresentar os mesmos requisitos de habilitação da contratada.
13.4.2 em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e a coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.”

14 DISPOSIÇÕES GERAIS:
14.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa de Licitação e a proposta
apresentada pelo Contratado.
14.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, pela Lei Federal n.º 13.979/2020, com
as alterações promovida pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e, subsidiariamente,
pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos,
aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.
14.3 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da
Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Local e data
CONTRATANTE CONTRATADA
Testemunhas
1 – Nome:
2 – Nome

51
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

84
4

6.3. ANEXO III - ANEXO À NOTA DE EMPENHO

ANEXO À NOTA DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO N° XXXXXXXX
VALOR XXXXXXXX

1 DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: Integra este instrumento o Termo de
Dispensa de Licitação n.º XXXXXXXX, bem como o Descritivo da Proposta de Preços constantes
do Protocolado n.º XXXXXXXX, independentemente de transcrição.
2 DO PAGAMENTO: Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da
apresentação da nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido
pelo Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a
regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes
sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, o INSS e a negativa de
débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Dispensa de Licitação.
2.1 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem
como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal,
no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.
2.2 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da contacorrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo regulamento.
2.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

3 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR: o fornecedor deverá efetuar a
entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes
no Termo de Dispensa de Licitação, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão,
as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada, quando aplicável;
3.1 o fornecedor deverá responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº
8.078/1990);
3.2 o fornecedor deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no
Termo de Dispensa de Licitação, o objeto com avarias ou defeitos;
3.3 o fornecedor deverá comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
3.4 o fornecedor deverá indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato;
3.5 o fornecedor deverá manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
procedimento de contratação;
3.6 o fornecedor deverá manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
3.7 o fornecedor deverá cumprir todas as demais obrigações previstas no Termo de Dispensa de
Licitação.
4 DAS PENALIDADES: o fornecedor que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções
administrativas:
a) advertência;
b) multa;
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 05 (cinco) anos;
4.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas ao
contratado, cumulativamente com a multa.
4.2 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de
contratação.
4.3 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do
lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de contratação;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
4.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
4.5 Será aplicada multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre
o valor global do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a
partir do 11º (décimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 4.6.
4.6 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
4.7 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao contratado que:
a) recusar-se injustificadamente, após ser escolhido pela Administração, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
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b) não mantiver sua proposta;
c) abandonar a execução do contrato;
d) incorrer em inexecução contratual.
4.8 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) apresentar documento falso;
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº
12.529/2011;
h) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.
4.9 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as
penalidades previstas no item 4, alíneas “c” e “d”.
4.10 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a
Administração ou da declaração de inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de
licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que
figurarem como sócios;
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso
anterior.
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4.11 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da
contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de
receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da
sanção anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
4.12 Nos casos não previstos no Termo de Dispensa de Licitação ou neste contrato, inclusive
sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as
disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e da Lei Federal nº 8.666/1993.
4.13 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública,
nacional ou estrangeira, na participação da presente aquisição e nos contratos ou vínculos
derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada,
no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.
4.14 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Paraná (CFPR).
4.15 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas
após instauração de regular processo administrativo.
4.16 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão
ser recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato, se existente, ou do
documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.
5 DOS CASOS DE RESCISÃO: O presente instrumento poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
a XX do art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
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c) judicialmente, nos termos da legislação.
5.1 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir comunicará sua intenção à
outra, por escrito.
5.2 Os casos de rescisão devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao fornecedor.
5.3 O fornecedor, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de
rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste instrumento.
6 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Este instrumento é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, pela
Lei Federal n.º 13.979/2020, com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926, de
20 de março de 2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis
estaduais e federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos
casos omissos no presente instrumento.
7 DO FORO: As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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6.4. ANEXO IV - DA LISTA DE VERIFICAÇÃO – AQUISIÇÕES DE BENS E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Dispensa de Licitação – DL
Pandemia coronavirus-COVID-19
(Art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020)

Protocolo n.º

REQUISITOS GERAIS
01.

02.
03.

Solicitação de aquisição do bem ou contratação de serviço, contendo a Fls.
respectiva justificativa, demonstrando a correlação entre o objeto da _______
contratação e o combate ao COVID-19.
Indicação do dispositivo legal aplicável – artigo 4º da Lei nº 13.979/2020.

Fls.
_______

Razões da escolha do contratado.

Fls.
_______

04.

Termo de Dispensa de Licitação (“Termo de Referência Simplificado”), nos Fls.
termos do art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020,
_______

05.

Consulta ao banco de dados do Sistema GMS para verificação da não existência Fls.
de Ata de Registro de Preços vigente.
_______

06.

Justificativa de preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou da Fls.
consulta aos preços de mercado.
_______

07.

Mapa de formação de preço, devidamente assinado pelos servidores Fls.
responsáveis por sua elaboração.
_______

08.
09.

10.
11.

Informações orçamentárias e financeiras.

Fls.
_______

Minuta Padronizada do Contrato, nas hipóteses em que sua formalização for Fls.
obrigatória (artigo 108, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007), ou _______
justificativa sobre sua substituição (artigo 108, § 1º, da Lei Estadual nº
15.608/2007).
Parecer Referencial exarado pela Procuradoria-Geral do Estado.
Documentos de qualificação técnica, quando for cabível.

Fls.
_______
Fls.
_______
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(ver Nota Explicativa nº 07)
12.

Documentos de qualificação econômico-financeira, quando for cabível.
(ver Nota Explicativa nº 08)

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Fls.
_______

Cópia dos atos constitutivos da empresa que se pretende contratar ou Fls.
cadastro completo do Sistema GMS.
_______
Autorização do ordenador de despesas.

Fls.
_______

Numeração sequencial da dispensa de licitação.

Fls.
_______

Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão Fls.
alocados (quando tal providência for compatível com o objeto que se pretende _______
contratar).
Parecer Técnico sobre a dispensa (quando a complexidade do objeto o exigir).

Fls.
_______

Autorização do Secretário de Estado da Fazenda, quando o valor de contratação Fls.
ultrapasse R$ 3.500.000,00, nos termos do art. 7º do Decreto Estadual nº _______
4.189/2016.
Ato de ratificação da dispensa de licitação.

Fls.
_______

Publicação no DIOE do ato formal fundamentado da autoridade competente.

Fls.
_______

Disponibilização da contratação em sítio oﬁcial especíﬁco na rede mundial de Fls.
computadores (internet), conforme disposto no § 2º, do art. 4º, da Lei nº _______
13.979/2020.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
01.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive quanto aos débitos Fls.
fiscais e às contribuições previdenciárias, atualizada.
_______

02.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná atualizada.

03.

Certidão atualizada de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da Fls.
empresa, quando a contratada for sediada em outro Estado da Federação.
_______

04.

Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa, Fls.
atualizada.
_______

05.

Certificado de Regularidade com o FGTS atualizado.

Fls.
_______

Fls.
_______
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06.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizada.

Fls.
_______

CONSULTAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS
01.

Consulta ao CADIN do Estado do Paraná, observadas, quando for o caso, as Fls.
hipóteses do artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual nº _______
18.466/2015.

02.

Consulta sobre as Empresas Suspensas ou Impedidas de contratar com a Fls.
Administração Pública Estadual (GMS).
_______

03.

Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Fls.
_______

DECLARAÇÕES FIRMADAS PELO CONTRATADO
01.

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) Fls.
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem _______
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de
14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição
Federal.

02.

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, Fls.
indicadas no Decreto Estadual nº 2.485/2019, que veda o nepotismo nos _______
órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela Administração
Pública do Estado do Paraná.

03.

Que atesta o atendimento à Política Pública Ambiental de licitação Fls.
sustentável, em especial, que se responsabiliza integralmente com a logística _______
reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da
proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a responsabilidade pela
destinação final ambientalmente adequada.

Nota explicativa 1
A justificativa para a aquisição dos bens ou contratação dos serviços deverá indicar, no mínimo, que a
finalidade é o enfrentamento da emergência de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, a quantidade demandada,
as especificações técnicas do objeto da contratação, quem efetua o pedido e qual órgão ou setor será
atendido com a contratação.
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Nota explicativa 2
O Certificado de Regularidade Fiscal – CRF válido supre a necessidade de juntada de certidões negativas
individualizadas de débitos tributários, trabalhista, perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS (art. 6º, § 2º, do Decreto Estadual nº 9.762/2013).

Nota explicativa 3
A numeração sequencial da dispensa, embora seja obrigatória (artigo 35, § 4º, inciso I, da Lei Estadual nº
15.608/2007), poderá ser providenciada pelo órgão interessado após a autorização do ordenador de
despesas, e deverá constar no contrato ou instrumento equivalente.

Nota explicativa 4
A autorização do ordenador de despesas, embora seja obrigatória (artigo 35, § 4º, inciso III, da Lei Estadual
nº 15.608/2007), poderá ser providenciada pelo órgão interessado após a completa instrução do processo.

Nota explicativa 5
O ato que autoriza a dispensa deverá ser comunicado à autoridade superior, no prazo de 03 (três) dias, para
ratificação e publicação na Imprensa Oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição de eficácia do ato
(artigo 35, § 2º, da Lei Estadual nº 15.608/2007).

Nota explicativa 6
Com a juntada do Parecer Referencial elaborado pela PGE e a utilização das Minutas Padronizadas anexas, as
dispensas com fundamento no artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, não necessitam de nova manifestação
jurídica para serem formalizadas (artigo 13 do Decreto Estadual nº 4.315/2020).

Nota explicativa 7
Recomenda-se a juntada dos documentos técnicos essenciais, quando a atividade assim o exigir (exemplos:
licença sanitária, registro na ANVISA, autorização de funcionamento, ART, inscrição no CREA, etc.).
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Nota explicativa 8
Recomenda-se, nas contratações de prestações de serviços e de fornecimento parcelado de bens a juntada
de: a) cópia do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa;
b) para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
empresa; para pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de seu
domicílio.

Nota explicativa 9
Nos termos do art. 4º-F da Lei Federal nº 13.979/2020: "Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar
a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à
Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.”

Nota explicativa 10
Nos termos do § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020: “Excepcionalmente, mediante justificativa da
autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.”

_____________, ___ de ________ de _____.
(local)

_____________, ___ de ________ de _____.
(local)

[Nome e assinatura do servidor responsável pelo [Nome e assinatura do chefe do setor
preenchimento]
competente]
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6.5. ANEXO V - TERMO DE DISPENSA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1 OBJETO
1.1 Prestação de serviço de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para atender a demanda do
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme especificações da planilha abaixo:
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente deve apresentar a planilha com todos os dados relevantes que permitam
a exata compreensão do objeto, da quantidade, do critério adotado para mensurar os serviços
prestados e o respectivo pagamento.
A planilha deverá destacar claramente o critério de disputa.
A título de exemplo, apresentam-se os seguintes modelos que podem ser adotados e
adaptados conforme a complexidade do objeto e a necessidade da Administração:
Exemplo 1:

Lote 1

Item 1

Descrição

Quantidade

Valor unitário

Manutenção
de
3 elevadores tipo A Elevador A: R$
elevador tipo A (...)

Valor mensal Valor anual

R$

R$

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
a) Todas as especificações necessárias deverão constar, de forma detalhada, para garantir a
qualidade da contratação, levando em consideração as normas técnicas eventualmente
existentes, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança,
conforme legislação vigente.
b) Deverá constar, ainda, eventual exigência de garantia do serviço e, inclusive, o seu prazo
mínimo.
c) Quando for o caso, deverá ser indicado o prazo de validade do produto cujo fornecimento
seja indispensável à prestação do serviço.
d) Quando a Administração incluir o fornecimento de materiais ao objeto do contrato, além
daqueles inerentes ao serviço, é necessário indicar, expressamente, aqueles que serão
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fornecidos ou aqueles que não farão parte do contrato. Nesse caso, sugere-se a inclusão dos
seguintes itens:
I) “Além daqueles inerentes ao serviço, o Contratado deverá disponibilizar os seguintes

materiais, equipamentos e peças, novos e genuínos, nas quantidades e qualidades indicadas:
a) [FIXAR A PREVISÃO DA ESTIMATIVA DE CONSUMO E PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE];
b).....;
c).....;
d) (etc)”
ou
II) “Sem prejuízo daqueles inerentes ao serviço, o Contratado deverá disponibilizar todos os
materiais, equipamentos e peças necessários, novos e genuínos, exceto os seguintes:
a).....;
b).....;
c).....;
d) (etc).”

Obs: Em regra, recomenda-se que os materiais, que não sejam inerentes à execução dos
serviços, sejam adquiridos por meio de procedimento de aquisição próprio, sendo a regra
licitação, ressalvados os casos previstos na legislação. A inclusão de fornecimento desses
materiais, depende da obtenção de melhores resultados para Administração, mediante
justificativa prévia de sua economicidade, a fim de evitar eventual sobrepreço.

1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
1.3.1 Forma de execução dos serviços:
1.3.2 Local da prestação dos serviços:
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
1.3.3 Prazo de contrato (se couber):

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O tópico deverá replicar as informações declaradas no documento Motivação do Ato.
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3 PESQUISA DE PREÇOS
3.1 A pesquisa de preço realizada em conformidade ao artigo 9º do Decreto 4993/2016,
adquirindo o objeto do proponente interessado que ofertar o menor valor, aferido aos preços de
mercado.

4 EMBASAMENTO LEGAL
4.1 Art. 34 da Lei 15.608/2007. É dispensável a licitação:
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do Termo
de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
Informar inciso que motiva a aquisição, dentre o III ao XXII.
III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder
ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições
preestabelecidas;
…
XXII - na contratação dos objetos correspondentes aos arts. 6º; 7º; 8º; 9º, § 2º; 10; 14; 24; 28 e
29 da Lei Estadual de Inovação, observados os demais procedimentos dela constantes.
(Incluído pela Lei 17314 de 24/09/2012)

5 SUSTENTABILIDADE
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O campo deverá indicar as práticas de sustentabilidade aplicáveis ao objeto, conforme o art. 48
do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.
Obs.: Ao preencher este tópico do Termo de Dispensa de Licitação não utilizar a expressão “no
que couber”, uma vez que a definição deverá ser prévia.
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6 PARCELAMENTO DO OBJETO
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
Se o lote for composto de mais de um item justificar a razão.
O objeto deverá ser dividido em tantas parcelas/lotes quantas se comprovarem técnica e
economicamente
viáveis. Quando o mesmo lote reunir diversos itens, deverá haver justificativa nos autos que
demonstre as razões técnicas e econômicas para a não adoção do parcelamento.
Destaque-se o teor da Súmula 247 do TCU: “É obrigatória a admissão da adjudicação por item

e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços,
compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.”
“O objeto é composto e um lote com um item, ou o objeto é composto de um lote com .....itens,
devido a necessidade de .........................”

7 CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
7.1 Nos termos do art. 49, IV da Lei Complementar n. 123, de 2006, alterada pela Lei
Complementar nº 147/2014, não se aplica o estabelecimento de cota de até 25% (vinte e cinco
por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos
I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente
de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso
I do art. 48.

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO E DA CONTRATANTE
8.1 São obrigações do Contratado:
8.1.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Dispensa de Licitação e de
sua proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do Contrato;
8.1.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando
o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no Termo de Dispensa de
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Licitação, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos
sofridos;
8.1.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.1.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede do Contratante, além de
provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso;
8.1.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao Contratante;
8.1.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do
Contratante quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
8.1.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação
dos serviços;
8.1.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
8.1.10 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Termo de Dispensa de
Licitação;
8.1.11 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme legislação vigente;
8.1.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
Contrato;
8.1.13 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Dispensa de
Licitação, nos termos do artigo 21 da Lei Estadual n° 15.608/2007;
8.1.14 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em
suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;
8.1.15 Garantir ao Contratante:
a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitações;
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do Contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem
que exista autorização expressa do Contratante.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, dentre as demais
previstas nos incisos do art. 21 do Decreto Estadual nº 4.993/2016 e outras pertinentes ao
objeto.
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8.2 São obrigações do Contratante:
8.2.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Dispensa de Licitação
e seus anexos;
8.2.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de Licitação e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.2.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de
comissão ou de servidores especialmente designados, a quem caberá subsidiar o gestor para
atesto das faturas apresentadas;
8.2.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação do serviço, no
prazo e forma estabelecidos neste Termo de Dispensa de Licitação e seus anexos;
8.2.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pelo Contratado, no que couber;
8.2.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, pertinentes ao objeto.
9 FORMA DE PAGAMENTO
9.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota
fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do Sistema de
Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a comprovar a regularidade com os
Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro
Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT),
observadas as disposições do Termo de Dispensa de Licitação.
9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como
enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, na
prestação do serviço ou no cumprimento de obrigações contratuais.
9.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da
conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal.
9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.4 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções na
fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.
9.5 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços
efetivamente prestados.
9.6 A Secretaria de Estado da Saúde efetivará o pagamento devido, somente através de
depósito em conta corrente da empresa no Banco do Brasil, não sendo quitados débitos através
de boletos bancários;
9.6 Para efeitos de pagamento pelo Departamento Financeiro/ órgão-entidade, é necessário
que o CNPJ registrado na conta corrente da empresa seja o mesmo de sua razão social, se for
diferente anexar junto à proposta autorização para que o Banco do Brasil realize o pagamento
no CNPJ indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
9.7 As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Fundo Estadual de Saúde,CNPJ
08.597.121/0001-74, Rua Piquiri 170, Rebouças, Curitiba/PR.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, pertinentes ao objeto.
10 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
10.1 Para a habilitação na contratação direta de que trata a Lei e a elaboração do termo de
dispensa dever observar as regras constantes no Capítulo III do Título II da Lei Estadual nº
15.608, de 2.007, no que couber.
10.1.1 Contrato Social consolidado ou todas as alterações;
10.1.2 Documento de Identidade do representante legal da empresa;
10.1.3 Procuração, se necessário;
10.1.4 Prova de regularidade fiscal:
10.1.4.1 Certidão negativa de débitos de tributos federais;
10.1.4.2 Certidão negativa de débitos de tributos do Estado do Paraná;
10.1.4.3 Certidão negativa de débitos de tributos estaduais (quando sediada em outro
estado);
10.1.4.4 Certidão negativa de débitos de tributo municipais;
10.1.4.5 Certidão negativa de débitos trabalhistas;
10.1.4.6 Certificado de regularidade do FGTS;
10.1.5 Consulta ao Cadastro Informativo Estadual – CADIN;
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10.1.6 Consulta sobre as empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a
Administração Pública do Estado do Paraná;
10.1.7 Consulta Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;
10.1.8 Declaração de Cumprimento de Requisitos (Declaração do fornecedor quanto a não
utilização de não de obra infantil e a não ocorrência de caso de nepotismo da presente
contratação).
Obs.: A emissão do Certificado de Regularidade Fiscal – CRF do GMS, substitui as certidões
relacionadas no item 9.4, se todas estiverem com data de validade vigente.

11 ALTERAÇÃO SUBJETIVA
11.1 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou
incorporação da Contratada com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
contratação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração
à continuidade do contrato.
11.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por termo aditivo
ao contrato.

12 CONTROLE DA EXECUÇÃO
12.1 O serviço terá início em XX [INSERIR O NÚMERO DE DIAS] a contar de XXXXXX.
12.2 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento
e fiscalização do contrato, quando houver, no prazo de XX (XXXX) dias, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações no Termo de Dispensa de Licitação e
na proposta.
12.2.1 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Dispensa de
Licitação e na proposta, os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, às custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as
determinações deverão ser rejeitados.
12.2.2 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as
correções.
12.3 Nos termos do art. 124 da Lei Estadual n° 15.608/2007, poderá ser dispensado o
recebimento provisório nos serviços de valor até R$ 176.000,00 (cento e setenta se seis mil
reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.
12.4 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de XX (XXXX) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
12.4.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
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12.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do
Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

13. SUBCONTRATAÇÃO

13.1 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas do
Termo de Dispensa se não compatíveis ao objeto)
Havendo permissivo se subcontratação parcial ou total, deve-se detalhar percentual aceitável
e/ou serviços autorizados.

15 DECRETO ESTADUAL N.º 4.993/2016
15.1 Os servidores que subscrevem este Termo de Dispensa de Licitação atestam que
observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual n.º
4.993/2016 e a legislação vigente aplicável.

Curitiba, XX de XXXXXXXXXX de 2020

(Assinado Eletronicamente)

(Nome do servidor)
(Cargo / Setor)
Responsável pela elaboração do Termo de Dispensa
de Licitação

(Assinado Eletronicamente)

(Nome do diretor)
Diretor Geral ou Administrativo
Nome da Unidade Solicitante

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que poderá ser feito
e emitido pelo Sistema GMS, no portal www.comprasparana.pr.gov.br, e os documentos dos itens
1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, abaixo descritos:
Os licitantes que não estiverem inscritos no Cadastro Unificado de Fornecedores do DEAM/SEAP,
deverão apresentar todos os documentos relacionados a seguir:
XII - prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da empresa, bem como de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná;
XIII - prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS.
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6.6. ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
MINUTA PADRÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA

EMENTA: XXXXXX

CONTRATO N° XXXXXXXX
CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANÁ, através do órgão XXXXXXXX] ou [A ENTIDADE PÚBLICA],
com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º XXXXXXXX, neste ato
representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto nº
XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.º
XXXXXXXX.
CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.º XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.º XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.
1 OBJETO:
1.1 [Descrição sucinta do objeto], conforme descrito no Termo de Dispensa de Licitação.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta
do contrato que será assinado)
Recomenda-se que o Contratante insira, neste campo, planilha referente ao Lote arrematado pelo
Contratado, devendo compatibilizar-se com as especificações dos serviços estabelecidas no Termo
de Dispensa de Licitação e reproduzir o preço e demais condições ofertadas na proposta vencedora.
Deverão constar na planilha a especificação sucinta do objeto; a quantidade; a unidade de medida
que será utilizada para mensurar a prestação dos serviços; os valores unitários e os valores totais
etc.

Lote 1 Descrição
Item 1

Quantidade

Valor unitário

Valor mensal

Valor anual

R$

R$
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R$

2 FUNDAMENTO:
2.1 Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº XXXXXXXX, com fundamento no artigo
4º da Lei Federal nº 13.979/2020, objeto do processo administrativo n.º XXXXXXXX, com
autorização publicada no Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de XXXXXXXX.
3 REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, em regime de [empreitada por preço
global/empreitada por preço unitário/empreitada integral ou tarefa – ver os artigos 4º, XV, e
17, II, ambos da Lei Estadual nº 15.608/2007], conforme descrito no Termo de Dispensa de
Licitação.
4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:
4.1 O Contratante pagará ao Contratado [os preços unitários OU o preço certo e total] [dependerá do regime de execução] previsto(s) em sua proposta, que é parte integrante deste
contrato:
4.2 O valor total do contrato é de R$ XXXXXXXX (VALOR POR EXTENSO).
4.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto
do contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos
serviços contratados.
5 REAJUSTE
5.1 Somente será cabível o reajuste dos valores do contrato caso haja prorrogação do prazo
de vigência, de forma a ultrapassar o período de 12 (doze) meses a contar da apresentação da
proposta pelo Contratado.
5.2 A periodicidade de reajuste do valor deste contrato será anual, conforme disposto na Lei
Federal nº 10.192/2001, utilizando-se do [INSERIR O ÍNDICE CUJA ADOÇÃO DEVE ESTAR
JUSTIFICADA NO PROCESSO].
5.2.1 O reajuste deverá ser solicitado pelo Contratado mediante requerimento protocolado até
30 (trinta) dias antes do fim de cada período de 12 (doze) meses.
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5.3 O reajuste será concedido mediante apostilamento, conforme dispõe o art. 108, § 3º, inc.
II da Lei Estadual n.º 15.608.2007.
5.4 Caso ocorram reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será
contado a partir do último reajuste.
5.4.1 Não serão admitidos apostilamentos com efeitos financeiros retroativos à data da sua
assinatura.
5.4.1.1 A concessão de reajustes não pagos na época oportuna será apurada por
procedimento próprio.
6 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
6.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão
designados, conforme item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições
definidas no art. 72 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.
6.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão
designados, conforme o item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições
definidas nos art. 73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016.
6.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria do
Contratante.
6.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a
fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as
penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações
contratadas.
7 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:
7.1 O serviço terá início em XX [INSERIR O NÚMERO DE DIAS] a contar de XXXXXX.
7.2 Os serviços serão prestados no XXXX [INSERIR O(S) LOCAL(IS)], na forma, nos prazos e de
acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Dispensa de Licitação, que
integra o presente contrato para todos os fins.
7.3 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento
e fiscalização do contrato no prazo de XX (XXXX) dias, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especificações no Termo de Dispensa de Licitação e na proposta de
preços.
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7.3.1 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Dispensa de
Licitação e na proposta, os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às custas do Contratado, e no caso de não serem
atendidas as determinações deverão ser rejeitados.
7.3.2 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as
correções.
7.4 Nos termos do art. 124 da Lei Estadual n° 15.608/2007, poderá ser dispensado o
recebimento provisório nos serviços de valor até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.
7.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de XX (XXXX) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
7.5.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
7.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do
Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8 FONTE DE RECURSOS:
8.1 A despesa correrá por conta da dotação orçamentária XXXX, elemento de despesa XXXX,
fonte XXXX.
9 VIGÊNCIA:
9.1 O contrato terá vigência de XXXX (XXXX) dias/meses, contados de __/__/____ a
__/__/____, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por períodos sucessivos,
desde que satisfeitos os requisitos do artigo 4º-H da Lei Federal n.º 13.979/2020, com
redação dada pela MP n.º 926/2020.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que
será assinado)
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PRAZO MÁXIMO DE VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES. Os contratos poderão ser prorrogados por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública (art. 4º-H
da Lei Federal nº 13.979/2020).
Além disso, a prorrogação dos contratos está condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos, cuja observância
deverá ser demonstrada no protocolado:
a) os serviços devem ter sido prestados regularmente;
b) a Administração deve manter interesse na realização do serviço;
c) o valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administração;
d) o Contratado deve manifestar expressamente interesse na prorrogação;
e) devem ser mantidas as condições de habilitação e da contratação originária; e
f) deve ser juntada a documentação orçamentária e financeira para o novo período do contrato.

10 PAGAMENTO:
10.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da
nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido pelo Sistema de
Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a regularidade com os
Fiscos Federal (inclusive quanto às Contribuições Previdenciárias), Estadual (inclusive do
Estado do Paraná para fornecedores sediados em outro Estado da Federação) e Municipal,
com o FGTS e a certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições
do Termo de Dispensa de Licitação.
10.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem
como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal,
na prestação de serviços ou no cumprimento de obrigações contratuais.
10.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da
conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo regulamento.
10.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

10.4 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços
efetivamente prestados.
10.5 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções
na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos
normativos.
11 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
11.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato.
11.2 O Contratado obriga-se especialmente a:
11.2.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Dispensa de Licitação e de
sua proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do
contrato;
11.2.1.1 Além daqueles inerentes ao serviço, o Contratado deverá, quando exigido,
disponibilizar os materiais, equipamentos e peças, conforme especificado no Termo de
Dispensa de Licitação.
11.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando
o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no Termo de Dispensa de
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Licitação, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos
sofridos;
11.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.2.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede do Contratante, além
de provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso;
11.2.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao Contratante;
11.2.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do
Contratante quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
11.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
11.2.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.2.10 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de
contratação;
11.2.11 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, conforme legislação vigente;
11.2.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
Contrato;
11.2.13 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Dispensa de
Licitação, nos termos do artigo 21 da Lei Estadual n° 15.608/2007;
11.2.14 Quando o projeto referir-se à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em
suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;
11.2.15 Garantir ao Contratante:
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a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do
Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa do Contratante.
Nota explicativa 1
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que
será assinado)
A Administração deverá justificar tanto a opção pela exigência da garantia, quanto a não exigência da garantia
contratual.

Caso opte pela exigência de garantia contratual, deverão ser inseridas as seguintes cláusulas:

11.2.16 A garantia deverá ser prestada no prazo de até 05 (cinco) dias após assinatura deste instrumento, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
11.2.17 A inobservância do prazo previsto no item anterior acarretará a aplicação de multa de 0,14% (zero vírgula
quatorze por cento) do valor do Contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento).
11.2.18 O atraso superior a 15 (quinze) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e implica a
imediata rescisão do Contrato.
11.2.19 A garantia deverá vigorar até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do Contrato e deverá ser
readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma
a preservar a proporcionalidade estabelecida no item 11.2.16.
11.2.20 A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual n.º
15.608/2007.
11.2.21 A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 827 do
Código Civil.
11.2.22 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do Contrato, inclusive, da mora;
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b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a execução do
Contrato;
c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo Contratante ao Contratado.
11.2.23 A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 11.2.19, após a verificação, pelo Contratante, de
que o Contrato tenha sido integralmente cumprido.
11.2.24 A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falta na execução do
Contrato impede a devolução da garantia até a decisão final.

Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta
do contrato que será assinado)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, dentre as demais previstas
nos incisos do art. 22 do Decreto Estadual nº 4.993/2016 ou outras pertinentes ao objeto,
conforme Termo de Dispensa de Licitação.
11.3 O Contratante obriga-se a:
11.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;
11.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de Licitação e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
11.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
11.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de
comissão ou de servidores especialmente designados;
11.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao serviço prestado, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
11.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pelo Contratado, no que couber;
11.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.
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Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que
será assinado)
O setor competente poderá incluir no referido item novas obrigações, pertinentes ao objeto.

12 PENALIDADES:
12.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 05 (cinco) anos;
12.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas ao
contratado, cumulativamente com a multa.
12.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de
contratação.
12.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do
lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de contratação;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
12.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total
do lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

81
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

114
4

c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
12.6 Será aplicada multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada
sobre o valor global do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso na prestação do objeto
contratual; a partir do 11º (décimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista
no item 12.7.
12.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
12.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao contratado que:
a) recusar-se injustificadamente, após ser escolhido pela Administração, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;
b) não mantiver sua proposta;
c) abandonar a execução do contrato;
d) incorrer em inexecução contratual.
12.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) apresentar documento falso;
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº
12.529/2011;
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h) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.
12.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as
penalidades previstas no item 12.1, alíneas “c” e “d”.
12.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a
Administração ou da declaração de inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de
licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que
figurarem como sócios;
b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso
anterior.
12.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da
contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de
receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da
sanção anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
12.13 Nos casos não previstos no Termo de Dispensa de Licitação ou neste contrato,
inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser
observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração
Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente aquisição e nos contratos ou
vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013,
regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.
12.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).
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12.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas
após instauração de regular processo administrativo.
12.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas
deverão ser recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato, se
existente, ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser
exigida judicialmente.
13 CASOS DE RESCISÃO:
13.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
a XX do art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicialmente, nos termos da legislação.
13.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua
intenção à outra, por escrito.
13.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
13.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso
de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

14 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
14.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 104
e 112 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.
14.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 4º-I da Lei Federal n.º
13.979/2020, com redação dada pela MP n.º 926/2020.
14.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
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a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
14.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas da minuta do contrato que
será assinado)
A Administração deverá optar por uma das cláusulas abaixo, conforme previamente definido no Termo de Dispensa de
Licitação:

“14.4 Não será admitida a subcontratação do serviço.”
ou
“14.4 Será admitida a subcontratação parcial do serviço, no percentual de XXXX% (VALOR POR EXTENSO), desde que
justificada e aceita pela Administração.
14.4.1 a subcontratada deve apresentar os mesmos requisitos de habilitação do Contratado.
14.4.2 em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e a coordenação das atividades da subcontratada, bem como
responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.”

15 DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa de Licitação e a
proposta apresentada pelo Contratado.
15.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, pela Lei Federal n.º
13.979/2020, com as alterações promovida pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de
2020, e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais
sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no
presente contrato.
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15.3 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Local e data
CONTRATANTE CONTRATADO
Testemunhas
1 – Nome:
2 – Nome:
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6.7.ANEXO VII – MOTIVAÇÃO DO ATO
MOTIVAÇÃO DO ATO

O que será adquirido? (ou Que serviço serão contratado?): Trata-se de solicitamos para
aquisição de (objeto a ser adquirido) para atendimento para (aquisição de bens, ou serviços, ou serviço
de engenharia, ou insumos de saúde, por dispensa de licitação, destinados ao enfrentamento da
pandemia coronavirus-COVID-19., a serem entregues (em parcela única / em x parcelas)( ou a serem
prestados___), para atendimento desta (unidade), por um período (ou a serem prestados no prazo) de
XXX dias.

Por quê? Indicar legislações específicas (Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e suas
alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 220, e Decreto
Estadual nº 4.315, de 2020).
Para que serve? Como vai utilizar? Onde vai utilizar?
Qual a razão da quantidade solicitada? Para quanto tempo?
Quais os benefícios para o atendimento da população?
Outras razões que justifiquem a aquisição (ou o serviço).

(Assinado eletronicamente)
Nome
Diretor Geral (Ou Responsável pela Solicitação/Motivação)
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6.8. ANEXO VIII – MEMORANDO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO

Memo nº /2020-

Curitiba, de

de 2020.

De:
Para:
Ao Senhor
Assunto: (Ex.: Aquisição de ______; ou Prestação de Serviço de ______)
Solicitamos a aquisição de (objeto a ser adquirido) por meio de processo de (Dispensa de
Licitação / Pedido de Empenho), amparado na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e pelo
Decreto Estadual nº 4.315, de 2020, a serem entregues (em parcela única / em x parcelas – ou serviço
a ser prestado ____ ), para atendimento desta (unidade), conforme (Termo de Dispensa de Licitação /
Termo de Referência) apensado ao processo. O custo total estimado desta aquisição (ou prestação de
serviços) é de R$ .... (valor por extenso), para atendimento no período de XXX dias (ou no prazo de ____
x dias – para prestação de serviços).
 Razões da escolha do contratado: MENOR PREÇO. (Justificar a escolha do contratado)
 Informação se é item padronizado e disponibilizado pela Coordenadoria de Material e Patrimônio
- COMP (anteriormente DEMP) / ou Central de Medicamentos do Paraná - CEMEPAR / ou Núcleo
de Informática – NII. (Para a SESA) Para outro órgão-entidade adapta-se.
 Período de Consumo: (em dias) (ou Período de prestação de serviço)
 Informar se consta Ata de Sistema de Registro de Preço Vigente. Se existir, informar as
condições do saldo e o valor.
 Informar se existe Processo de Licitação em Andamento: 1) Se existir, informar o número do
Protocolo, e porque está sendo solicitada a DL/IL. 2) Se não existir, informar porque a aquisição
não aconteceu por meio de Processo Licitatório.
Por todo o exposto, solicitamos a autorização para prosseguimento do pedido.

(Assinado eletronicamente)

Nome
Diretor Geral
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6.9. ANEXO IX – ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Estimativa de Impacto Orçamentário/Financeiro
Artigo 16, Inciso I da Lei Federal nº 101 de 04 de maio de 2000
De: Identificar a Divisão e o Departamento correspondente/solicitante
Para:
Protocolo nº:
Data:
Estabelecimento:
Município:
Assunto: Pedido de Bloqueio Orçamentário
Objeto da Despesa:
Órgão e Unidade Orçamentária: SESA/FUNSAÚDE ( Para outro órgão-entidade adapta-se)
Especificação/Ação: Detalhar de acordo com o contido no memorando circular nº 006/2018
Forma de contratação: Somente para contratos (inexigibilidade, dispensa, chamamento público, outros).
Projeto/Atividade

Fonte de Recurso

Elemento de Despesa

Valor da Parcela

Estimativa
2020 (1)

Estimativa
2021 (2)

Estimativa
2022 (3)

Total
(4)

Colocar apenas o número correspondente de acordo com o
constante do quadro demonstrativo no memo. nº 006/2018
NOTA: As estimativas poderão ser alteradas em função de aspectos legais, administrativos, orçamentários e financeiros.
(1): A estimativa teve como base os valores das parcelas a serem empenhadas no exercício de 2020, a partir do mês de _______________________
(2): A estimativa teve como base os valores das parcelas a serem empenhadas no exercício de 2021, a partir do mês de _______________________
(3): A estimativa teve como base os valores das parcelas a serem empenhadas no exercício de 2022, a partir do mês de _______________________
(4): Valor total da despesa.

(Assinado eletronicamente)

(Assinado eletronicamente)

Nome
Setor de elaboração

Nome
Diretor ….
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6.10.

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

(NOME DA EMPRESA QUE SERÁ CONTRATADA), inscrita no CNPJ sob n.º 00.000.000/0000-00, com sede
na (ENDEREÇO DA EMPRESA QUE SERÁ CONTRATADA, CIDADE/ESTADO), neste ato representado pelo Dr.
(a) ________________________________, portador (a) do RG n.º __._____._____-__, inscrito
(a) no CPF/MF n.º _____._____._____-___, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:
1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
2º O PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO PREVISTAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA
3º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES
Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.
4º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL N.º 2.485/2019
Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual n.º
2.485/2019, que veda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela
Administração Pública do Estado do Paraná.
Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao
descrito no § 2º do art. 3º do referido Decreto.

____________, _____ de ______________________de 2020.
____________________________________
Representante legal
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6.11.
ANEXO XI - PASSO-A-PASSO DE COMO CONSULTAR ATA DE REGISTRO
DE PREÇO VIGENTE NO GMS
Acessar o sistema GMS – Gestão de Materiais e Serviços (www.gms.pr.gov.br)
Acessar a aba “FASE EXTERNA” → “RELATÓRIOS” → “PREÇOS REGISTRADOS”

O sistema abrirá um campo para preenchimento:

Digitar o Código ou o Descritivo do item que está sendo adquirido.
[Para consultar o código do item cadastrado no GMS acessar a aba “Catálogo de Itens” →
“Consultas ao catálogo” → Por Código e Descrição”]
Exemplo:

Item: 6510.8568 - Luva plástica, descartável, com 5 dedos, ginecológica, confeccionada em
E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), resistente, de alta sensibilidade e maciez, individual, estéril,
ambidestra, transparente, tamanho único. As luvas são esterilizadas pelo processo de raio
gama cobalto e certificadas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Entrega deverá ser em pacotes
com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário
No campo “Número do Item” digitar apenas os números que constam após o ponto: 8568
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No campo “Tipo” escolher entre “Material”, “Serviço” ou “Ambos”
Clicar em “GERAR”

Se existirem Atas de Registro de Preço vigente o sistema gerará um arquivo em PDF com a
relação das mesmas, como no exemplo:

Se NÃO existirem Atas de Registro de Preço vigente o sistema gerará a mensagem “Não existe
nenhum Processo SRP válido com o(s) parâmetro(s) informado(s)”
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A partir dessas(es) informações/arquivos o item “CONSULTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
VIGENTE” da lista e verificação deve ser justificado. Assim como o Memorando de Solicitação.
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde
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6.12.
ANEXO XII -PASSO-A-PASSO DE COMO LANÇAR O PEDIDO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO GMS
O lançamento do Pedido no sistema se dará em quatro etapas:
1. PLANEJAR PESQUISA DE PREÇO
2. REGISTRAR PESQUISA DE PREÇO
3. SOLICITAÇÃO DE COMPRA/LICITAÇÃO
4. IMPRIMIR O RELATÓRIO ANALÍTICO
1. PLANEJAR PESQUISA DE PREÇO
Acessar o sistema GMS – Gestão de Materiais e Serviços (www.gms.pr.gov.br)
Acessar a aba “FASE INTERNA” → “PESQUISA DE PREÇO” → “PLANEJAR”

Órgão GMS: SESA/FUNSAUDE (para outro órgão/entidade, adapta-se)
Clicar em “INCLUIR”

Órgão GMS: SESA/FUNSAUDE (para outro órgão/entidade, adapta-se)
Motivo da pesquisa: Dispensa
Data máxima de retorno: (sugerido 30 dias após)
Clicar em “SELECIONAR ITENS”

94
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

127
4

Selecionar o “Grupo” e a “Classe” nos quais o objeto da IL/DL se enquadre (analisar as opções)

Clicar em “PESQUISAR ITENS”
O sistema mostrará todos os itens cadastrados no GMS
[Caso o item desejado não esteja cadastrado no sistema, e não haja nenhum item com descritivo
similar/aproximado que possa ser utilizado, deve ser solicitado o cadastro à Coordenadoria de Material e
Patrimônio – COMP (anterior DEMP)]

95
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

128
4

Selecionar o item e clicar em “ADICIONAR”
[Anotar o Código do Item, pois em uma etapa posterior será solicitado novamente]

O sistema retornará para a tela anterior
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Se houver necessidade de adicionar mais itens, voltar ao passo de “SELECIONAR ITENS”
Concluída esta etapa, clicar em “CONFIRMAR”

Gerará a mensagem “Operação realizada com sucesso. Gerada a Pesquisa de Preço Nº ...”
Anotar o Número da Pesquisa de Preço

REGISTRAR PESQUISA DE PREÇO
Acessar a aba “FASE INTERNA” → “PESQUISA DE PREÇO” → “REGISTRAR PESQUISA DE PREÇO LIVRE”
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Digitar o Número da Pesquisa de Preço gerada no passo anterior (anotado)
Clicar em “PESQUISAR”
A pesquisa de preço aparecerá abaixo para seleção

Clicar no ícone verde do botão “SELECIONAR”
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Clicar em “SELECIONAR”, novamente

Digitar o CNPJ do fornecedor que enviou a cotação de preço (se o Fornecedor já estiver cadastrado no GMS a
razão social aparecerá automaticamente)
Digitar o valor unitário do produto/serviço cotado pelo fornecedor
Se houver observações podem ser inseridas no campo apropriado
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Clicar em “INCLUIR”
O sistema retornará para página da pesquisa de preço, conforme imagem abaixo

[Se houver mais de um orçamento, clicar novamente no passo “incluir” e repetir a operação]

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/LICITAÇÃO
Acessar a Aba “FASE INTERNA” → “SOLICITAÇÃO DE COMPRA/LICITAÇÃO” → “MANTER/AVALIAR SOLICITAÇÃO”
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Abrirá a aba da imagem abaixo

Preencher Órgão GMS: SESA/FUNSAUDE (para outro órgão/entidade, adapta-se)
Material/Serviço: Escolher a opção que se enquadre no processo que está sendo lançado
Tipo De Solicitação: Dispensa
Tipo Dispensa: Selecionar a opção que se enquadre no tipo de Dispensa [Ou selecionar Inexigibilidade, se for o
caso]
Exemplo 1 – Dispensa Emergencial
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Exemplo 2 – Inexigibilidade

Clicar em “INCLUIR”
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Órgão GMS: SESA/FUNSAUDE (para outro órgão/entidade, adapta-se)
Descrição do setor: Sigla da Unidade solicitante
Critério de preço: menor valor
Tipo de solicitação: dispensa
Aparecerão novos campos

* Material Serviço: Selecionar o qual se Enquadre o Objeto
* Tipo De Dispensa: Selecionar a opção adequada para o processo
* Objeto Da Dispensa: Descrever o que está sendo contratado/comprado
* Classificação do Objeto da Solicitação: compra e serviço
* Regime de Execução da Solicitação:
* Natureza da Solicitação:
* Tipo de Instrumento Contratual: selecionar a opção adequada para o processo
* Tipo de Objeto Contratual: selecionar a opção adequada para o processo
* Data de Autorização: digitar a data do dia em que está sendo cadastrado
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* Permite Subcontratação? Marcar uma opção
* Comissão participou da elaboração do ato convocatório? Marcar uma opção
* Tipo de Benefício Microempresa: escolher a opção que se enquadre ao processo

continuação do preenchimento da página...
* Tipo de Veículo de Publicação: Diário Oficial do Estado
Nº do Veículo de Publicação: 1
Endereço Eletrônico: http://www.imprensaoficial.pr.gov.br/
Data da Publicação: data do dia do cadastro
Clicar em “Adicionar Publicação”
Agente responsável autorizador:
* CPF do Responsável: 573.820.509-04 (CPF do secretário)
Os demais itens aparecerão automaticamente

104
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

137
4

Subir para o início do formulário e inserir o número do protocolo no campo “Protocolo AAX:” (deixar essa opção
para o final pois se for adicionada no início pode gerar uma mensagem de erro)
Clicar em “gravar”
Será gerado o Número da Solicitação de Licitação (acima da página - ANOTAR) e aparecerão abaixo novos
campos para continuação do preenchimento

Clicar em “Selecionar Itens”
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Selecionar os mesmos itens da Pesquisa de Preço

Clicar em “Adicionar”
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Se houver contrato, inserir os dados em “prazo contratual”
Clicar no símbolo de lápis da opção “solicitar”

Inserir a quantidade.
Em “Local Serviço”, clicar em “Manter”
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Selecionar a Cidade e o Órgão onde será executado o serviço, ou entregue o produto
Clicar na setinha para inserir o local (que deve aparecer na caixa ao lado “Local Selecionado”)

Clicar em “Confirmar”
O sistema retornará para a tela anterior
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No item Cotações, clicar em “Manter”

Órgão GMS: SESA/FUNSAUDE (para outro órgão/entidade, adapta-se)
Clicar em “Buscar”
Aparecerão as pesquisas de preço registradas no dia (ou nos últimos dias)
Selecionar a opção correta (registrada pelo seu órgão) [na imagem do exemplo aparece apenas uma, mas
normalmente aparecem várias. Importante conferir com atenção no momento da seleção]

Clicar em “Confirmar Seleção”
O sistema retornará para a tela anterior
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Clicar em “Confirmar”
O sistema retornará para a tela de Solicitação da Licitação

Agora o valor total já aparecerá calculado (conferir se está correto, de acordo com os dados do processo):
caso ocorram divergências o motivo pode ser o “Prazo contratual” [no exemplo estava inicialmente 12 meses,
foi necessário alterar para 1 ano para que o valor fosse calculado corretamente pelo sistema]
Clicar em “Confirmar”
Aparecerá a mensagem:

Para que a solicitação possa ser confirmada é necessário informar o Endereço do Representante do Fornecedor (...), na
opção Informar Documentos CRF Dispensa da tela anterior.
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Antes de sair da página para corrigir a informação solicitada, anotar o Número da Solicitação de Licitação
Clicar na aba “Fase Interna” → “Solicitação de compra/licitação” → “Manter/avaliar solicitação”
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Digitar o Número da Solicitação de Licitação (gerada na etapa anterior)
Clicar em “Pesquisar”

Clicar no ícone do campo “Informar Documentos CRF dispensa”
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Clicar no fornecedor que foi lançado no processo

Clicar em “Manter Endereço Representante”
O sistema abrirá uma página para preenchimento dos dados
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Preencher os dados do Fornecedor e clicar em “Confirmar”
Aparecerá a mensagem “Operação realizada com sucesso”
Clicar em “Voltar”

Clicar no símbolo de lápis do campo “Alterar”
Abrirá novamente a Solicitação de Compras/Licitação
Conferir novamente os dados e clicar em “Confirmar”
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IMPRIMIR O RELATÓRIO ANALÍTICO
Acessar a aba “FASE INTERNA” → “SOLICITAÇÃO DE COMPRA” → “RELATÓRIO DE SOLICITAÇÃO”

Preencher os quatro primeiros campos
Tipo de relatório: Analítico
Rubrica orçamentária: Sem dotação
Material/serviço: selecionar a opção adequada de acordo com o processo
Número da solicitação: digitar o Número da Solicitação de Licitação gerado (que foi anotado anteriormente)
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Clicar em “Gerar relatório”
O sistema gerará um arquivo PDF

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde
Imprimir/salvar o Documento e inserir ao Protocolo que está sendo tramitado.
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6.13.
ANEXO XIII - MINUTA DE CONTRATO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA EDIFICAÇÕES
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° XXXXXXXX

PROTOCOLO Nº ________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO – Lei federal nº 13.979/2020; Decreto Estadual nº 4.315/2020.
A(O) (órgão ou entidade responsável pela licitação) , com sede e foro na Capital do Estado do
Paraná, sita à ___________________, Curitiba, Paraná, CNPJ n.º ______________,
celebra
o
presente
Contrato
Administrativo
com
a
empresa
________________________,
localizada
à
Rua
____________________________, no Município de _________________, Estado
do _________________, CEP _________–___, Fone (___) ______, E-mail
__________________________________, CNPJ n.º ___________________, para
a execução do contido na Clausula Primeira.
Esta licitação será regida pelo presente Edital, todos seus Anexos e Documentos nele
mencionados, Modelos, Elementos Gráficos e Especificações, pela Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, pela Lei Estadual n.º 15.608, publicada no Diário Oficial do Estado do
Paraná em 16 de agosto de 2007, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666 de 21
de junho de 1993, pela Lei Complementar Federal n.º 123 e suas alterações de 14 de dezembro
de 2006, pela Lei Federal n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 4.315,
de 21 de março de 2020, pelo Decreto Estadual n.º 4.889 de 31 de maio de 2005, pela Resolução
do CONAMA n.º 307 de 5 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Decreto Estadual n.º 6.252,
de 22 de março de 2006 e pelas Condições Gerais de Contratos, aprovadas pela Resolução n.º
032/2011 de 10 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado n.º 8.572 de 19 de
outubro de 2011 e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a para execução dos serviços de engenharia de xxxx na
xxx, sita à xxx, no município de xxx, Paraná, conforme planilha orçamentária em Anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O
valor
global
do
presente
Contrato
é
R$
______________
(______________________________), sendo 00,00% (xxx vírgula xxx por cento)
referente aos materiais e 00,00% (xxx vírgula xxx por cento) referente à mão de obra.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA
O prazo de execução do contrato é de 000 (xxx) dias corridos, contados a partir da data de
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aceite da Ordem de Serviço e a vigência do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execução, na forma do
item 10.03 das Condições Gerais de Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será efetuado pela (órgão ou entidade responsável demandante do
serviço de engenharia), sito à xxx, CNPJ N.º 00.000.000/0000-00, conforme Cronograma Físico
Financeiro aprovado, observada a Cláusula Sétima – Das Condições Gerais de Contrato do
Contrato Administrativo.
Nota explicativa
(Obs. As notas explicativas são meramente orientativas. Portanto, devem ser excluídas
do edital a ser publicado)
Caso o prazo de execução for de até 30 (trinta dias), deve ser retirada a possibilidade do
cronograma.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECURSO
O recurso financeiro para atendimento ao disposto na Cláusula Primeira será através do
Empenho n.º ____________, Dotação Orçamentária _________________, Projeto
Atividade _______________, Natureza da Despesa ___________, Fonte ______ –
________, datado de ___/___/20__.
CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
O regime de execução do presente Contrato será o de preço ___________.
Parágrafo Primeiro – Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em
Reais, de acordo com os artigos 113, 114, 115 e 116 da Lei Estadual n.º 15.608, de 16 de
agosto de 2007, as Condições Gerais n.º 07, item 07.04 e 07.05, das Condições Gerais de
Contratos (Resolução n.º 032/2011, de 10 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial do
Estado n.º 8572 de 19 de outubro de 2011).
Parágrafo Segundo – O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado na
periodicidade prevista em Lei Nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data da
apresentação da proposta, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo
índice definido nas Condições Gerais de Contratos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
As Condições Gerais de Contratos, constituem parte integrante e indissociável deste
contrato, independentemente de transcrição ou de qualquer outra formalidade, regendo-se
esta licitação e todos os atos conexos pelas normas ali enunciadas.
Parágrafo Primeiro – A Contratada prestará, a título de garantia de execução contratual, o
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, observado as Condições
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Gerais de Contratos – CGC n.º 09 (Resolução n.º 032/2011, de 10 de outubro de 2011,
publicada no Diário Oficial do Estado n.º 8572 de 19 de outubro de 2011).
Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a mesma
não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade
ser de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de execução dos serviços. Caso ocorra
prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.
Parágrafo Segundo – As Condições Gerais de Contratos, disciplinam sobre os objetivos das
próprias Condições Gerais de Contratos, os conceitos básicos, os regimes de execução, os
elementos técnicos instrutores, os controles de execução, a qualidade e rendimento, do
preço, os pagamentos, as garantias, os prazos, a responsabilidade técnica, as segurança do
trabalho, a execução, as alterações contratuais, a inexecução, rescisão e penalidades, o
recebimento, a avaliação de desempenho e os recursos administrativos.
CLÁUSULA OITAVA – DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA
UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA.
Parágrafo Primeiro – No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de
julho de 2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde a
mesma será construída.
Parágrafo Segundo – A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de
madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto
Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou
controvérsias originadas das obrigações reciprocamente assumidas neste contrato.
E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais
das partes contratantes.
Curitiba, __ de ________ de 20__.

Autoridade Competente do órgão/entidade Licitante
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Nome: _________________________________________________________
CPF: _____________________________
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. ____________________________________ – CREA/CAU N.º
_________________
Responsável Técnico da Contratada
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ANEXO XIV – MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO – SERVIÇO DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES

MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO
PROTOCOLO: ________________
EDITAL: Pregão Eletrônico n.º ____/20__ GMS
OBJETO: ____________________________________________________________
PRAZO EXECUÇÃO: ______ (________________) dias
CONTRATO: ______ /20__
EMPRESA: ________________________, localizada à Rua ___________________, no
Município de _________, Estado do __________, CEP ___________, Fone (___)
__________, E-mail ________________________________, CNPJ n.º
___________________.
VALOR CONTRATUAL: R$ ______________ (________________________________________),
sendo __,__% (_____________ por cento) referente a materiais e ___%
(__________ por cento) referente a mão de obra.
RECURSO: Empenho n.º __________, Dotação Orçamentária __________________, Projeto
Atividade ______________, Natureza da Despesa ___________, Fonte ______ –
__________, datado de ___/________/20__.
FISCAL: Eng./Arqt. ________________ CREA/CAU PR N.º _______________.
Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução do ajuste, de acordo com a Cláusula Terceira do Contrato,
deverá ser contado a partir de __ de _______ de 20__, ficando a empresa autorizada ao início dos trabalhos

Autoridade Competente do órgão/entidade Licitante

Nome: _________________________________________________________
CPF: _____________________________
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. ____________________________________ – CREA/CAU N.º _________________
Responsável Técnico da Contratada

121
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

154
4

ANEXO VII - LISTA DE VERIFICAÇÃO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA - EDIFICAÇÕES

OBJETO: _______________________________________
PROTOCOLO N.º: __________________________________
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.°:___________________________________
Legislação de regência: Lei Federal nº 13.979, de 2020; Lei Estadual n.º 15.608, de 2007 e
subsidiariamente Lei nº 8.666, de 1993, Decreto Estadual nº 4.315, de 2020; Resolução n.º 032/2011
– SEIL (Condições Gerais de Contratos) e Lei nº 10.520/2002.
REQUISITO

1.

Informações Orçamentárias

2.

Folha Resumo para Fechamento de
Orçamento

3.

Planilha com os custos unitários dos
serviços

4.

Cronograma físico financeiro (quando
couber)

5.

Planilha Orçamentária Organizada –
Curva ABC de serviços e de insumos

6.

7.

8.

9.

10.

SIM

NÃO

N/A*8

FOLHAS

SETOR TÉCNICO COMPETENTE

Composições complementares

Composição do BDI

ART relativa à planilha orçamentária

Relatório fotográfico (quando couber)

Cotações/Propostas
de
serviços
terceirizados (pode se optar por um dos

parâmetros estabelecidos no inciso IV,

8

* NÃO SE APLICA
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do parágrafo1º, do art. 4º do Decreto
Estadual nº 4315, de 2020)
11.

Projetos Básico Simplificado (conforme
§1º do art. 4º do Decreto Estadual nº
4.315, de 2020)

12.

Termo de responsabilidade de utilização
correta dos modelos e das tabelas de
referências

13.

Declaração de liberação do direito
autoral patrimonial

14.

Exigência de Acervo Técnico, sua
quantidade e justificativa, devidamente
assinado pelo setor técnico competente

15.

Autorização da autoridade competente
para a dispensa de licitação

16.

Autorização para realização da despesa
emitida pela autoridade superior do
órgão ou entidade demandante

17.

Visita Técnica (quando couber)

18.
22.

Termo de Cooperação Técnico-Financeira
visando a descentralização do orçamento
programado (quando couber)
Indicação e justificativa dos índices de
qualificação econômico-financeira.

Observações:

Assinatura do agente competente:
Nome: _______________________________

Nota explicativa 1
A justificativa para a contratação dos serviçosde engenhaia deverá indicar, no mínimo, que a finalidade é o enfrentamento
da emergência de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, a quantidade demandada, as especificações técnicas do objeto
da contratação, quem efetua o pedido e qual órgão ou setor será atendido com a contratação.
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Nota explicativa 2
O Certificado de Regularidade Fiscal – CRF válido supre a necessidade de juntada de certidões negativas
individualizadas de débitos tributários, trabalhista, perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS (art. 6º, § 2º, do Decreto Estadual nº 9.762/2013).

Nota explicativa 3
A numeração sequencial da dispensa, embora seja obrigatória (artigo 35, § 4º, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007),
poderá ser providenciada pelo órgão interessado após a autorização do ordenador de despesas, e deverá constar no
contrato ou instrumento equivalente.

Nota explicativa 4
A autorização do ordenador de despesas, embora seja obrigatória (artigo 35, § 4º, inciso III, da Lei Estadual nº
15.608/2007), poderá ser providenciada pelo órgão interessado após a completa instrução do processo.

Nota explicativa 5
O ato que autoriza a dispensa deverá ser comunicado à autoridade superior, no prazo de 03 (três) dias, para ratificação
e publicação na Imprensa Oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição de eficácia do ato (artigo 35, § 2º, da Lei
Estadual nº 15.608/2007).

Nota explicativa 6
Com a juntada do Parecer Referencial elaborado pela PGE e a utilização das Minutas Padronizadas anexas, as dispensas
com fundamento no artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, não necessitam de nova manifestação jurídica para serem
formalizadas (artigo 13 do Decreto Estadual nº 4.315/2020).

Nota explicativa 7
Recomenda-se a juntada dos documentos técnicos essenciais, quando a atividade assim o exigir (exemplos: licença
sanitária, registro na ANVISA, autorização de funcionamento, ART, inscrição no CREA, etc.).

Nota explicativa 8
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Recomenda-se, nas contratações de prestações de serviços e de fornecimento parcelado de bens a juntada de: a) cópia
do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa;
b) para pessoa jurídica, certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da empresa; para
pessoa física, certidão negativa de execução patrimonial expedida pelo distribuidor de seu domicílio.

Nota explicativa 9
Nos termos do art. 4º-F da Lei Federal nº 13.979/2020: "Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores
de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição.”

Nota explicativa 10
Nos termos do § 2º, do art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020: “Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.”
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Decreto 4320 - 23 de Março de 2020
Publicado no Diário Oficial nº. 10653 de 23 de Março de 2020
Súmula: Altera dispositivos do Decreto nº 4.312, de 20 de março de 2020 e do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, incisos V e VI e seu parágrafo
único da Constituição Estadual,
DECRETA:
Art. 1º. Acresce o inciso VI ao §4º do art. 2º do Decreto nº 4.312, de 20 de março de 2020, com a seguinte redação:
VI - da Receita Estadual do Paraná;
Art. 2º. Acresce o inciso VII ao §4º do art. 2º do Decreto nº 4.312, de 2020, com a seguinte redação:
VII - da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 3º. Altera o art. 8º do Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 8º As aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do
Paraná, e em universidades públicas ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.
Parágrafo ùnico. O périodo de suspensão poderá ser compreendido como antecipação do recesso escolar de julho de 2020, a
critério da autoridade superior dos Órgãos e Entidades relacionados no caput deste artigo.
Art. 4º. Altera o §9º do art. 7º do Decreto nº 4.230, de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:
§9º Excepcionaliza-se da limitação dos horários de expediente previstos no caput deste artigo os servidores vinculados à
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP, à Coordenadoria Estadual da
Defesa Civil, à Casa Militar da Governadoria, aos Centros de Socioeducação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e
Trabalho – SEJUF, ao DETRAN/PR e os servidores exercendo suas funções por meio de teletrabalho.
Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto perdurar o estado de emergência
nacional pelo COVID-19.
Curitiba, em 23 de março de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado
Guto Silva
Chefe da Casa Civil
Carlos Alberto Gebrim Preto
Secretário de Estado da Saúde
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Estado
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PROCESSO N.º 32/2020
INDICAÇÃO N.° 01/2020

APROVADA EM 31/03/2020

CONSELHO PLENO
INTERESSADO: SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO PARANÁ

ASSUNTO: Instituição de regime especial para o desenvolvimento das atividades
escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná em
decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo
Coronavírus – COVID-19 e outras providências.

RELATORES: CARLOS EDUARDO SANCHES, FABIANA CRISTINA DE CAMPOS E
SANDRA TERESINHA DA SILVA

I INTRODUÇÃO
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a
situação de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência do
surto da doença causada pelo novo Coronavírus – COVID-19. Com a progressão dos
casos em escala mundial de contaminação por transmissão comunitária, em 11 de março
de 2020, a OMS caracterizou a situação como pandemia.
Em decorrência dessa situação, no Brasil foi publicada a Lei Federal n.º 13.979,
em 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, e o
Ministério da Saúde publicou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana
pelo Novo Coronavírus e a Portaria n.º 356, de 11 de março de 202 .
Ato contínuo, o Ministério da Educação publicou as Portarias MEC n.º 343, de 17
de março de 2020, alterada pela de n.º 345, de 19 de março de 2020, e n.º 356, de 20 de
março de 2020, regulamentando a matéria na área da educação.
1
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No Paraná, o Governador publicou o Decreto Estadual n.º 4.230, em 16 de março
de 2020, alterado, entre outros, pelo Decreto Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020,
que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19, que dispõe, no Art. 8.º:
Art. 8º As aulas presenciais em escolas estaduais públicas e privadas,
inclusive nas entidades conveniadas com o Estado do Paraná, e em
universidades públicas ficam suspensas a partir de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. O período de suspensão poderá ser compreendido como
antecipação do recesso escolar de julho de 2020, a critério da autoridade
superior dos Órgãos e Entidades relacionados no caput deste artigo.

O Conselho Nacional de Educação, em 18 de março de 2020, emitiu Nota de
Esclarecimento mencionando as implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do
calendário escolar, tanto na Educação Básica quanto na Educação Superior, e orientou os
sistemas e as instituições, de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, que
porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas ou de
aprendizagem em razão da suspensão das atividades escolares decorrente da
necessidade de ações preventivas à propagação do novo Coronavírus:
1. ao adotar as providências necessárias e suficientes para garantir a
segurança da comunidade social, os sistemas federal, estaduais,
municipais e do Distrito Federal e as redes e instituições de educação
básica e educação superior, devem considerar a aplicação dos dispositivos
legais em articulação com as normas estabelecidas por autoridades
federais, estaduais, e dos sistemas de ensino, para a organização das
atividades escolares e execução de seus calendários e programas,
ficando, a critério dos próprios sistemas de ensino e redes e instituições de
educação básica e educação superior, a gestão do calendário e a forma de
organização, realização ou reposição de atividades acadêmicas e
escolares;

Em 20 de março de 2020, este Conselho Estadual de Educação expediu uma
Nota de Esclarecimento tendo por referência esses dispositivos e informou que se
2
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manifestaria posteriormente, o que se faz por meio desta Indicação e da Deliberação que
a acompanha.
II SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES ESCOLARES
Com a progressão da pandemia causada pelo novo Coronavírus e da suspensão
das aulas presenciais pelo Governador do Estado do Paraná, o Conselho Estadual de
Educação do Paraná, no exercício de sua autonomia, competência e responsabilidade,
orienta e estabelece um ordenamento para o desenvolvimento das atividades escolares
por meio desta Indicação e da Deliberação a que se vincula. A norma, editada
excepcionalmente e em regime especial, tem validade para todo o Sistema Estadual de
Ensino e o objetivo de orientar as atividades nas instituições durante o período de
suspensão das aulas presenciais determinada pelo Decreto Estadual n.º 4.230/2020.
Ainda, orientar a reorganização do calendário escolar de 2020 e autorizar atividades
escolares não presenciais, anteriormente não previstas nos planos dos cursos.
Considerando as implicações no desenvolvimento do ano letivo de 2020, torna-se
imprescindível retomar o fundamento legal superior com vistas à garantia de cumprimento
do período letivo como direito do estudante. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei Federal n.º 9.394/1996, determina no Art. 24, I, que para a
organização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, “a carga horária mínima anual
será de oitocentas horas para o ensino fundamental e médio, distribuídas por um mínimo
de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver”.
De igual modo, o Art. 31, II, da LDB estabelece para a organização da Educação
Infantil “carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo
de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional”. E, por fim, determina em seu Art. 47 que
para a “educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no
mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos
3
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exames finais, quando houver”.
Em 2009, pelo Parecer CNE/CEB n.º 19/2009, o Conselho Nacional de Educação
respondeu às consultas formalizadas pela Secretaria de Educação Básica do Ministério
da Educação e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) a
respeito da reorganização dos calendários escolares em razão do surto ocorrido em
decorrência da Gripe causada pelo vírus H1N1, situação que se aproxima ao momento
ora vivenciado em nível nacional.
Nesse documento, o CNE manifestou-se nos seguintes termos:
(...) que a reorganização dos calendários escolares dos estabelecimentos
de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, em função
de qualquer intercorrência que modifique os respectivos programas
curriculares e calendários escolares, alterando os compromissos
assumidos nos projetos político-pedagógicos, não pode implicar em
descumprimento dos mínimos legalmente estabelecidos pela LDB, ou seja:
carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em, no
mínimo, 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar,
independentemente do ano civil, para cursos de todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino, nos termos dos artigos 24 e 47; e jornada escolar
diária mínima de 4 (quatro) horas, nos termos do artigo 34, no caso do
Ensino Fundamental.

No mesmo caminho, pela Nota de Esclarecimento expedida em 18 de março de
2020, em função das implicações da pandemia do COVID-19 no fluxo do calendário
escolar, o CNE orientou que:
3. no processo de reorganização dos calendários escolares, deve ser
assegurado que a reposição de aulas e a realização de atividades
escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão de
qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo
206 da Constituição Federal.

Esses dispositivos e orientações apontam que, independentemente das
providências tomadas para a implementação das atividades escolares no momento da
suspensão das aulas presenciais, todas elas devem ter por base a legislação que trata do
ano letivo e assegurar a qualidade educacional.
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No âmbito do Sistema Estadual de Ensino, é a Deliberação CEE-PR n.º 02/2018
que estabelece as normas para a organização escolar, o Projeto Político-Pedagógico, o
Regimento Escolar e o período letivo das instituições de Educação Básica. Já a
Deliberação CEE-PR n.º 01/2017 fixa normas para as Instituições de Educação Superior
mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal do Estado do Paraná.
Para a Educação Básica, a Deliberação CEE-PR n.º 02/2018 atribui às
instituições de ensino a elaboração de seu Projeto Político-Pedagógico, sob orientação da
mantenedora, e aprovação por seu Conselho Escolar. Entre outros, o plano de curso, o
sistema de avaliação, a metodologia de ensino e o calendário escolar integram o Projeto
Político-Pedagógico. O calendário escolar, que expressa, no tempo, o período letivo de
implementação da proposta pedagógica, deve conter, no mínimo, 800 (oitocentas) horas
letivas, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
Destarte, considera-se, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná,
como efetivo trabalho escolar o contido na Deliberação CEE-PR n.º 02/2018.
Art. 29. Compreende-se como efetivo trabalho escolar, conforme disposto
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no regramento definido pelo
Conselho Nacional de Educação – CNE, as atividades devidamente
planejadas e presentes na Proposta Pedagógica Curricular, que contam
com a participação de profissionais do magistério e estudantes.
Parágrafo único. Para ser considerado dia letivo de efetivo trabalho escolar
deve haver o controle da frequência do estudante.

Enquanto isso, para as instituições de Educação Superior, a Deliberação CEE-PR
n.º 01/2017, prevê que tanto para as instituições que, com base na Constituição Estadual,
gozam de autonomia didático-científico-pedagógica, como para as instituições que não
gozam de tais prerrogativas, todos os atos deverão levar ao cumprimento dos 200
(duzentos) dias letivos nos termos do Art. 47 da LDB.
Em se tratando do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, há que se considerar a
existência de uma importante diversidade de ofertas educacionais realizadas pelas nove
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instituições de Educação Superior e mais de 8.000 da Educação Básica, segundo o
Censo Escolar de 2019. Além disso, ao Sistema Estadual estão vinculados 379
municípios do Paraná, conforme dados confirmados pela Seccional da União Nacional
dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME).
São distintas formas de organização, cursos e modalidades de ensino, que vão
desde o maternal, na Educação Infantil, até as pós-graduações em stricto sensu; número
de cursos, professores e alunos; e condições de funcionamento. Entre os estudantes e
até mesmo internamente às redes, a heterogeneidade e as diferenças são imensas.
Nesse universo, não é possível aplicar uma regra única para este momento excepcional.
Assim sendo, é preciso reconhecer que cabe às direções das instituições e redes
do Sistema Estadual de Ensino, com o suporte de suas mantenedoras, decidir sobre a
forma mais adequada de desenvolvimento das atividades escolares durante esse período
de regime especial. Logo, cada instituição e rede de ensino da Educação Básica e da
Educação Superior deverá, condizente com sua realidade e a da comunidade a que
atende, levantar os meios e recursos que dispõem, identificar as possibilidades existentes
e, com o aporte da legislação educacional, decidir sobre as providências a serem
tomadas durante o período em que as aulas presenciais estiverem suspensas.
Para essa decisão, as instituições e redes de ensino encontram respaldo nas
possibilidades que a legislação educacional oferece, tanto de interrupção do calendário
escolar para retomada posterior, como para a viabilização de alternativas metodológicas
não presenciais de desenvolvimento das atividades previstas nas propostas pedagógicas
e calendário escolar anteriormente aprovados.
No caso de interrupção do calendário escolar, tão logo o presente período de
regime especial seja revogado, as instituições de ensino deverão retomar suas atividades
regularmente e apresentar proposta de calendário escolar para efetivação do ano letivo.
Os órgãos competentes do Sistema Estadual de Ensino farão a análise para validação e
aprovação.
Na Educação Básica, para as instituições e redes que buscam alternativas de
desenvolvimento das atividades escolares não presencias, a Nota de Esclarecimento do
6
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Conselho Nacional de Educação aponta que:
5. no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos
respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às
autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e
distrital, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017,
autorizar a realização de atividades a distância nos seguintes níveis e
modalidades:
I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996;
II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;
III - educação profissional técnica de nível médio;
IV - educação de jovens e adultos; e
V - educação especial. (grifos nossos)

O § 4.º do art. 32 da Lei Federal n.º 9.394/1996 acima grifado define:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
(...)
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância
utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais. (grifo nosso)

Por sua vez, o § 11 do Art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
estabelece:
Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional
Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser
organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares,
conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas
de ensino, a saber:
(...)
§ 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino
médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar
convênios com instituições de educação a distância com notório
reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação:
I - demonstração prática;
7
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II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida
fora do ambiente escolar;
III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de
ensino credenciadas;
IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;
V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras;
VI - cursos realizados por meio de educação a distância ou educação
presencial mediada por tecnologias.

Para a Educação Superior, embora o credenciamento e o recredenciamento da
instituição para a oferta da educação a distância sejam da competência do Ministério da
Educação, cabe ao Conselho Estadual de Educação do Paraná a autorização de
funcionamento, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos cursos a
distância. A matéria está disciplinada na Deliberação CEE-PR n.º 01/2017, Arts. 55 e 56.
Alerta-se que as instituições credenciadas e com cursos autorizados pelo Sistema
Estadual de Ensino para a oferta de Educação a Distância deverão reprogramar as
atividades presenciais previstas nos termos da Deliberação CEE-PR n.º 01/2007CEE/PR, portanto, também suspensas neste momento, quais sejam: avaliações de
estudantes; estágios obrigatórios; defesa de trabalhos de conclusão de curso; atividades
relacionadas a laboratórios de ensino; entre outras.
No âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, para a adoção de
atividades não presenciais, é fundamental que a instituição de ensino identifique, em seus
cursos e modalidades, os conteúdos em que essa oferta é possível, porém, garantindo a
totalidade orgânica prevista na proposta pedagógica curricular aprovada. Logo, essa
totalidade deve ser assegurada pela associação dos momentos não presenciais e dos
presenciais ocorridos anteriormente e posteriormente à suspensão das aulas presenciais.
Dessa forma, tão logo finalize a suspensão das aulas presenciais, as instituições
deverão retomar suas atividades regularmente. Por conseguinte, as propostas
pedagógicas curriculares não poderão sofrer solução de continuidade.
Ainda, para instituições que optarem pela oferta não presencial nesse ínterim, é
mister a garantia do acesso a todos os estudantes e profissionais da educação às
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condições

necessárias

para

a

implementação

das

atividades

propostas.

Esta

condicionante busca garantir o padrão de qualidade, para todos e cada um, determinado
pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
O não atendimento a essas condições implica no fato de que as atividades não
presenciais, executadas neste período de interrupção de aulas presenciais, não poderão
ser computadas como dias letivos. Isso porque o Art. 206 da Constituição Federal
estabelece princípios, entre os quais, condições de acesso e permanência do estudante
nos cursos em que estiver matriculado e condições adequadas de trabalho para os
profissionais da educação.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na
forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por
concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos de lei federal. (grifos nossos)

Ainda em relação ao acesso e à garantia da qualidade da educação ofertada, as
instituições e redes de ensino, com o suporte de suas mantenedoras, deverão considerar
as particularidades de suas instituições em relação às especificidades dos cursos e
modalidades educacionais, bem como as condições socioeconômicas de seus alunos,
acesso a equipamentos e materiais pedagógicos, especialmente de redes de
comunicação.
Outro fator determinante para a garantia da qualidade é a localização das
unidades escolares e a residência dos estudantes. Nesse sentido, as providências a
serem tomadas durante o regime especial devem considerar as especificidades das
9
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Educações do Campo, Indígena e Quilombola e das instituições de ensino que atendem
às comunidades das ilhas paranaenses e aos estudantes privados de liberdade.
Destaca-se nessas providências, a necessidade de atendimento igualitário aos
estudantes da Educação Especial, nos termos do Art. 4.º, da Deliberação CEE/PR n.º
02/2016.
Art. 4º O Sistema Estadual de Ensino deverá assegurar aos estudantes da
educação especial os mesmos direitos e deveres conferidos aos demais
estudantes matriculados na respectiva rede de ensino.

A reorganização do calendário escolar em todos os níveis, etapas e modalidades
de ensino deve ser proposta pelas direções das instituições e sua equipe pedagógica e
administrativa. Contudo, a aprovação dessa proposta deve ser feita pelos conselhos
superiores, ou equivalente, para instituições de Educação Superior e, no caso da
Educação Básica, pelo Conselho Escolar, quando das redes públicas, ou pela
mantenedora, quando da rede privada. Recomenda-se, no limite da possibilidade, a
realização de reunião com ampla participação de alunos e seus familiares e demais
setores envolvidos na organização das atividades escolares.
É fundamental que se esclareça que a oferta de atividades não presenciais
autorizada no período de regime especial instituído em decorrência da pandemia do
Coronavírus e da suspensão das aulas presenciais pelo Governador do Estado, não
significa credenciamento de instituição de ensino ou autorização, pelo Sistema
Estadual de Ensino, para a oferta da modalidade Educação a Distância. O
credenciamento e a autorização para a oferta dessa modalidade educacional implicam em
solicitação de ato regulatório específico, com a apresentação de todos os requisitos
previstos na Deliberação CEE-PR n.º 01/2007.
Observa-se a importância do trabalho em regime de colaboração previsto na
Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a articulação das
propostas a serem implementadas durante a suspensão das aulas presenciais, em nível
local, entre as instituições de ensino das diferentes redes. A suspensão das aulas
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presenciais e as medidas a serem tomadas terão também impacto no transporte escolar
dos estudantes da Educação Básica. A execução desse serviço pressupõe a integração
de calendários escolares das Redes Municipal e Estadual de Ensino.
De igual modo, é necessário planejar, conjuntamente, a transição entre os anos
letivos de 2020 e 2021 das redes e instituições, tanto na Educação Básica como na
Educação Superior. A existência de calendários escolares diferenciados em relação ao
período

de

sua

realização

poderá

comprometer

matrículas

e

transferências.

Especialmente, a matrícula de estudantes no 6.º ano do Ensino Fundamental, na 1.ª série
do Ensino Médio e no 1.º ano da Educação Superior. Também, daqueles que migrarem
entre instituições, redes e demais sistemas de ensino.
Finalmente, sugere-se às instituições de ensino a incorporação do tema pandemia
do Coronavírus em seus currículos, por meio de conteúdos e/ou como tema articulador,
transversal ou interdisciplinar. É essencial divulgar e reforçar as medidas de prevenção da
propagação da doença.

É a indicação.
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DELIBERAÇÃO n.º 01/2020

APROVADO EM 31/03/2020

CONSELHO PLENO
INTERESSADO: Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
ASSUNTO: Instituição de regime especial para o desenvolvimento das atividades
escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná em
decorrência da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo
Coronavírus – COVID-19 e outras providências.
RELATORES: CARLOS EDUARDO SANCHES, FABIANA CRISTINA DE CAMPOS E
SANDRA TERESINHA DA SILVA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do Estado do Paraná, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 228 da Constituição Estadual do Paraná,
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n.º 9.394, de 23/12/1996,
pela Lei Estadual n.º 4.978, de 05 de dezembro de 1964, e tendo em vista a Indicação n.°
01/2020, que a esta se incorpora,
DELIBERA:
Art. 1.º Fica instituído, excepcionalmente, o regime especial para o desenvolvimento das
atividades escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná em decorrência
da legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19 e
outras providências.
Parágrafo único. O regime especial previsto no caput deste artigo tem início retroativo a
20 de março de 2020 e será automaticamente finalizado por meio de ato do Governador
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do Estado do Paraná que determine o encerramento do período de suspensão das aulas
presenciais, disposto no Decreto Estadual n.º 4.230/2020, ou por expressa manifestação
deste Conselho.
Art. 2.º Fica autorizada às instituições de ensino credenciadas e com cursos e
modalidades já autorizados e/ou reconhecidos de Educação Básica e Educação Superior,
com exceção para a educação infantil, a oferta de atividades não presenciais.
§ 1.º A autorização de que trata o caput deste artigo não se aplica às práticas
educacionais, de estágios e de laboratórios.
§ 2.º Especificamente para o curso de Medicina, a autorização de que trata o caput deste
artigo aplica-se apenas às disciplinas teórico-cognitivas do primeiro ao quarto ano do
curso.
§ 3.º A autorização prevista no caput deste artigo está concedida somente durante o
período de regime especial previsto no Art. 1.º desta Deliberação.
Art. 3.º Fica sob a responsabilidade das direções das instituições e redes de ensino, em
comum acordo com suas mantenedoras, a decisão de manter a suspensão do calendário
escolar durante o período de regime especial ou pela continuidade das atividades
escolares no formato não presencial.
Parágrafo único. As instituições de ensino deverão comunicar a decisão tomada à
comunidade escolar, particularmente aos pais ou responsáveis, quando o aluno for menor
de 18 anos, e aos demais estudantes, utilizando os meios de comunicação de maior
abrangência.
Art. 4.º As atividades escolares não presenciais são aquelas utilizadas pelo professor da
13
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turma ou do componente curricular para a interação com o estudante por meio de
orientações impressas, estudos dirigidos, quizzes, plataformas virtuais, correio eletrônico,
redes

sociais,

chats,

fóruns,

diário

eletrônico,

videoaulas,

audiochamadas,

videochamadas e outras assemelhadas.
Art. 5.º Compreendem atividades escolares não presenciais:
I – as ofertadas pela instituição de ensino, sob responsabilidade do professor da turma ou
do componente curricular, de maneira remota e sem a presença do professor e do
estudante no mesmo espaço;
II – metodologias por meio de recursos tecnológicos, inclusive softwares e hardwares,
adotadas pelo professor ou pela instituição de ensino e utilizadas pelos estudantes com
material ou equipamento particular, cedido pela instituição de ensino, ou mesmo público;
III – as incluídas no planejamento do professor e contempladas na proposta pedagógica
curricular da instituição de ensino aprovadas;
IV – as submetidas ao controle de frequência e participação do estudante;
V – as que integram o processo de avaliação do estudante.
Parágrafo único. A mantenedora e a instituição de ensino devem buscar amparo na
experiência de seus professores que tenham habilitação em atividade escolar não
presencial e/ou disponibilizar meios e recursos pedagógicos e tecnológicos para
oportunizar a formação dos professores, com vistas à oferta desse tipo de atividade.
Art. 6.º Para efeito de validação como período letivo, quando da oferta de atividades não
presenciais, a instituição de ensino deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias após o término
14
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da suspensão das aulas presenciais, protocolar requerimento no respectivo órgão
competente do Sistema Estadual de Ensino do Paraná, contendo:
I – ata de reunião do Conselho Escolar, quando se tratar de instituição pública; ata da
mantenedora, quando instituição privada, no caso da Educação Básica; ata do Conselho
Diretor ou equivalente, quando Faculdades, aprovando a proposta;
II – descrição das atividades não presenciais abordando a metodologia utilizada, com
remissão à proposta pedagógica presencial autorizada;
III – demonstração dos recursos tecnológicos utilizados, incluindo softwares e hardwares,
se for o caso, para o acesso dos estudantes e desenvolvimento das atividades;
IV – demonstração do sistema remoto de validação de frequência ou participação dos
estudantes nas atividades realizadas;
V – demonstração da metodologia remota de aproveitamento da oferta por meio das
atividades escolares não presenciais realizadas;
VI – data de início e término das atividades não presenciais.
Parágrafo único. Excetuam-se da previsão do caput deste artigo as Universidades
Estaduais e o Centro Universitário, com fundamento no Art. 207 da Constituição Federal.
Art. 7.º A análise do requerimento e a emissão do ato de validação da oferta não
presencial prevista nesta Deliberação ficam a cargo da Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte e da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Educação Superior,
no âmbito de suas atuações.

15
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§ 1.º Somente serão consideradas válidas, para efeito de cumprimento do período letivo
constante dos Arts. 24, 31 e 47, da Lei Federal n.º 9.394/1996, as atividades escolares
não presenciais devidamente autorizadas e que atendam integralmente ao disposto nesta
Deliberação.
§ 2.º Não serão aprovadas, nem consideradas como período letivo, para efeito de
cumprimento do calendário escolar, as atividades não presenciais que não preencherem
os requisitos desta Deliberação.
Art. 8.º A instituição de ensino que não requerer a oferta de atividades escolares não
presenciais, ou cujo requerimento não for validado nos termos do Art. 7.º desta
Deliberação, deverá assegurar aos seus estudantes o cumprimento integral do plano de
curso previsto para o período letivo de 2020, nos termos dos Arts. 24, 31 e 47 da Lei
Federal n.º 9.394/1996.
Art. 9.º Todas as instituições do Sistema Estadual de Ensino do Paraná devem apresentar,
no prazo de 60 (sessenta) dias após o término da suspensão das aulas presenciais,
proposta de calendário escolar de 2020, devidamente reorganizado, com a garantia do
cumprimento do período letivo.
§ 1.º As instituições que requererem validação para a oferta de atividades não
presenciais, nos termos desta Deliberação deverão encaminhar o calendário reorganizado
e os documentos listados no Art. 6.º.
§ 2.º As instituições de ensino com credenciamento e autorização para a oferta da
modalidade da Educação a Distância pelo Sistema Estadual de Ensino do Paraná
deverão reprogramar as atividades presenciais, previstas na proposta pedagógica
curricular, nos termos da Deliberação n.º 01/2007-CEE/PR, para momento posterior ao
período de regime especial definido no Art. 1.º desta Deliberação.
16
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§ 3.º Excetuam-se da previsão do caput deste artigo as Universidades Estaduais e o
Centro Universitário, com fundamento no Art. 207 da Constituição Federal.
Art. 10. Recomenda-se às mantenedoras das redes e às instituições de ensino que
integram o Sistema Estadual de Ensino do Paraná e aos demais Sistemas de Ensino no
âmbito do Estado do Paraná, a articulação e o trabalho em regime de colaboração para a
oferta de atividades escolares não presenciais e para a proposição de novo calendário
escolar, com o objetivo de:
I – alcançar sincronia do calendário escolar de 2020 e de 2021;
II – organizar o transporte escolar quando da revogação da suspensão das aulas
presenciais e da liberação para a sua realização;
III – organizar a rotina de trabalho dos professores que possuem dois cargos ou
empregos em uma mesma rede ou em redes distintas.
Art. 11. As redes e as instituições de ensino devem, ao realizarem as atividades não
presenciais, acompanhar e assegurar os direitos de todos os estudantes, o cumprimento
dos conteúdos e da carga horária prevista na proposta pedagógica curricular.
Art. 12. Os Sistema Municipais de Ensino, organizados nos termos da lei, podem aderir a
esta Deliberação.
Art. 13. Cabe à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e à Superintendência
Geral de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, no âmbito de suas atuações,
assegurar o cumprimento desta Deliberação, com vistas à garantia da oferta de educação
com qualidade e equidade.

17
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Art. 14. Os casos omissos e os recursos referentes a esta Deliberação devem ser
protocolados neste Conselho.
Art. 15. A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência
nos termos do seu Art. 1.º.
Relatores:

CARLOS EDUARDO SANCHES

FABIANA CRISTINA DE CAMPOS

SANDRA TERESINHA DA SILVA

DECISÃO DO CONSELHO PLENO
Aprovada por 17 (dezessete) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário, com declaração
de voto da Conselheira Taís Maria Mendes.
Sala Pe. José de Anchieta, 31 de março de 2020.

Maria das Graças Figueiredo Saad
Presidente

18
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Declaração de Voto contrário à Deliberação n.º 01/2020.

Apesar da legislação educacional permitir a EaD, a realidade é que nossas
escolas não estão preparadas para esta ferramenta de ensino. O direito ao acesso e à
educação de qualidade requer compromisso e estrutura nas redes estadual e municipais.
Nossos estudantes, especialmente os carentes, não terão acesso aos recursos
que as atividades não presencias exigem. Ainda, teremos famílias cujo os pais, mães ou
responsáveis terão dificuldades no acompanhamento das atividades escolares.
Em consequência da quarentena, os(as) professores(as) estão impossibilitados
de discutir e planejar com o Colegiado as atividades não presenciais, além da falta de
acesso a equipamentos e programas, comprometendo a formulação, a execução e o
acompanhamento das atividades não presenciais a serem executadas.
A APP-Sindicato defende a universalidade, equidade e a qualidade pedagógica
do processo ensino-aprendizagem, princípios que neste momento a EaD não atende.
Portanto, é insuficiente autorizar algo que não garanta o acesso e a qualidade
da educação para todos(as) que trabalham e estudam em nossas escolas.

Conselheira Taís Maria Mendes
Representante da APP-Sindicato

19
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NOTA DE ESCLARECIMENTO - CEE - Conselho Estadual de Educação

Governo do Estado do Paraná

Secretaria da Educação

Conselho Estadual de Educação
CEE
03/04/2020

NOTA DE ESCLARECIMENTO
O Conselho Estadual de Educação, em atenção ao Decreto Estadual n.º 4.230, de 16 de março de 2020, alterado pelo Decreto
Estadual n.º 4.258, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19 e ainda:
Considerando o Decreto Estadual n.° 4.298, de 19 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território
paranaense, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19;
Considerando a Nota de Esclarecimento expedida pelo Conselho Nacional de Educação em 18 de março de 2020;
Considerando que os Sistemas de Ensino gozam de autonomia para decidir questões operacionais relativas ao calendário anual
de suas instituições, desde que assegurada a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em 200 (duzentos) dias
letivos de efetivo trabalho escolar pelo estudante da Educação Básica e suas modalidades, determinados pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;
Considerando que a educação é um direito social fundamental que deve ser assegurado a todos;
Considerando que é imprescindível às instituições de ensino, públicas ou privadas, cumprir a legislação e as normas educacionais
em sua totalidade, esclarecemos que:
1. As aulas em todas as instituições de ensino públicas e privadas da Educação Básica e as de Ensino Superior, no âmbito do
Sistema Estadual de Ensino do Paraná, estão suspensas a partir de 20 de março de 2020. A medida será interrompida ou alterada
por meio de nova determinação governamental.
2. O Decreto possibilita a antecipação do recesso escolar de julho de 2020, a critério das direções das instituições de ensino e de
suas redes. Ressaltamos a importância dessa medida para assegurar o cumprimento da carga horária e dias letivos mínimos
previstos nos calendários escolares aprovados, bem como a uniformidade entre os calendários das diferentes instituições que
integram o Sistema Estadual de Ensino. Esclarecemos que os alunos do Estado frequentemente se movimentam entre as
instituições de diferentes redes e municípios. A homogeneidade na adoção dessa antecipação amenizaria os efeitos quanto ao
cumprimento do calendário escolar e continuidade dos estudos.
3. Embora não se tenha conhecimento do período de suspensão das aulas, orientamos que a direção de cada instituição de ensino
e suas mantenedoras observem as possibilidades da legislação educacional em vigor. Reiteramos a necessidade de cumprimento
dos Arts. n.ºs 23, 24, 31 e 47 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelecem carga horária e número de dias
letivos mínimos anuais para todos os cursos e modalidades.
4. Informamos que tão logo haja novo ato legal quanto à suspensão ora em vigor, este Colegiado emitirá manifestações e
orientações com relação a essa matéria, incluindo atividades presenciais e não presenciais.
© Conselho Estadual de Educação - CEE
Av. República Argentina, 1070 - Água Verde - 80620-010 - Curitiba - PR
3212-1150 - Fax: 41 3212-1151 / - Localização

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
www.cee.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=703&tit=NOTA-DE-ESCLARECIMENTO
1/1
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

4

180
4

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RESOLUÇÃO N.º 1.014/2020 – GS/SEED
Súmula: Dispõe sobre o chamamento em caráter
emergencial de professores do Quadro Próprio de
Magistério – QPM e professores contratados em
Regime Especial – CRES (PSS) para comporem o
grupo de trabalho com vistas à produção de
material audiovisual destinado a estudantes da
Educação Básica da Rede Estadual de Ensino.

O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das atribuições legais
que lhe confere o art. 24 da Lei Estadual n.º 19.848, de 3 de maio de 2019, considerando a
Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a Portaria do Ministério da Saúde n.º 356,
de 11 de março de 2020, e o Decreto Estadual n.º 4.230, de 16 de março de 2020, que
preveem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus – COVID19; e ainda, o Decreto n.º 4.258, de 17 de
março de 2020, o Decreto n.º 4.298, de 19 de março de 2020, o Decreto n.º 4.316, de 21 de
março de 2020, com fundamento no disposto no Decreto n.º 4.320, de 23 de março de 2020
e na Deliberação do Conselho Estadual de Educação do Paraná n.º 01/2020, de 31 de
março de 2020, que institui regime especial para o desenvolvimento das atividades
escolares no âmbito do Sistema Estadual de Ensino do Paraná em decorrência da
legislação específica sobre a pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19, e a
Medida Provisória n.º 934, de 1º de abril de 2020, do Governo Federal,

RESOLVE:

Art. 1.º Compor, em caráter emergencial, grupo de trabalho com professores da
Rede Estadual de Ensino, por meio de chamamento, visando à gravação de videoaulas e
produção de material didático-pedagógico (plano de aulas e atividades), a fim de dar
continuidade ao processo de ensino-aprendizagem, a partir de 6 de abril de 2020.
Art. 2.º Serão utilizados recursos tecnológicos e midiáticos para vasta divulgação
das videoaulas como aplicativos, redes sociais e rede de televisão aberta, dentre outras
ferramentas, visando abranger todos os estudantes da Rede Estadual de Ensino, de forma
que o direito à aprendizagem seja contemplado.
Art. 3.º Será de responsabilidade da SEED a indicação do local das produções das
videoaulas em Curitiba e a validação das gravações realizadas nas demais localidades do
Estado, bem como o cronograma de gravações, o qual respeitará as Matrizes Curriculares
do Ensino Fundamental e Médio quanto ao número de aulas produzidas, observando o
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protocolo de segurança da Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
Parágrafo único. O número de aulas a serem desenvolvidas está previsto no Anexo
I desta Resolução.
Art. 4.º Poderão compor o grupo de trabalho de que trata o art. 1.º
I. professores do Quadro Próprio do Magistério – QPM que atuam na Rede
Estadual de Ensino (Ensino Fundamental II e Ensino Médio);
II. professores contratados em Regime Especial – CRES (PSS) que atuam na Rede
Estadual de Ensino (Ensino Fundamental II e Ensino Médio), desde que estejam
com contrato aberto;
III. professores que não estejam no Grupo de Riscos do Covid-19;
IV. professores que não estiverem com qualquer tipo de afastamento.
Art. 5.º Para a seleção dos professores que se enquadrarem nos incisos I a IV do
art. 4.º serão considerados, pela equipe de análise da SEED, os seguintes requisitos, por
disciplina:
I. apresentar habilidades comunicativas, didáticas e acadêmicas;
II. conhecer e saber usar recursos básicos de captação de som e imagem com
smartphone, de forma autônoma;
III. conhecer a Base Nacional Comum Curricular e os documentos orientadores da
rede de ensino do estado do Paraná (Currículo da Rede Estadual Paranaense e
Diretrizes Curriculares Orientadoras para Educação Básica);
IV. ter conhecimento e habilidade quanto ao uso de dispositivos móveis digitais
(smartphones e tablets), aplicativos e demais ferramentas educacionais digitais,
tais como plataformas de comunicação e colaboração;
V. ter disponibilidade para se deslocar para os locais de gravação em unidades da
SEED ou estúdios conveniados com o Detran;
VI. ter experiência em atividades técnico-pedagógicas;
VII. ter desenvolvido atividades pedagógicas e artísticas em meios de comunicação
(rádio, TV e internet);
VIII. ter desenvolvido produções técnico-pedagógicas digitais;
IX. apresentação de currículo por meio de vídeo, no ambiente de inscrição.
Art. 6.º Os professores selecionados para o grupo de trabalho desenvolverão as
seguintes atividades:
I. produzir uma aula que contemple os documentos curriculares orientadores da
Rede Estadual de Ensino para o Ensino Fundamental (Anos Finais) Diretrizes
Curriculares Estaduais para a Educação Básica;
II. elaborar material de apoio, sugerir links de recursos digitais e produzir questões
que poderão ser disponibilizadas aos estudantes pela web ou por outros meios de
divulgação;
III. gravar as aulas apresentando habilidades comunicativas, didáticas e acadêmicas,
demonstrando boa dicção e fluência na comunicação, espontaneidade e
desenvoltura frente às câmeras, além de domínio do conteúdo apresentado;
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IV.

participar de reuniões técnico-pedagógicas via webconferência e presenciais para
organização das videoaulas.

Parágrafo único. O detalhamento das atividades e gravação das aulas constará em
Resolução específica.
Art. 7.º O auxílio financeiro por aula gravada e validada pela SEED será no valor de
R$ 70,00 (setenta reais) e não poderá ultrapassar, no mês, o valor de remuneração mensal
do professor.
§ 1.º A forma de comprovação para o pagamento de que trata o caput deste artigo
dar-se-á por meio de formulário próprio, conforme Anexo II desta Resolução.
§ 2.º Não haverá pagamento de bolsa-auxilio para deslocamento.
Art. 8.º Serão selecionados, inicialmente, 100 (cem) professores para produzirem a
quantidade necessária de aulas para atendimento da demanda no período de suspensão
das aulas presenciais.
Parágrafo único. Esse número poderá sofrer alterações para mais ou para menos,
conforme a necessidade, acompanhando o tempo de suspensão das atividades escolares.
Art. 9.º O tempo de exercício para a função valerá enquanto perdurar a suspensão
de aulas presenciais, conforme art. 3.º do Decreto n.º 4.320, de 2020.
Art. 10. Os professores interessados deverão efetuar inscrição de 03 a 05 de abril
de 2020, por meio do endereço eletrônico, http://www.credenciamento.seed.pr.gov.br, onde
constam os passos para a inscrição, bem como para inserção de links para comprovação de
um ou mais requisitos previstos nos incisos do art. 5.º.
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 3 de abril de 2020.

Renato Feder
Secretário de Estado da Educação e do Esporte
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO n.º 1.014/2020 – GS/SEED

Quantidade mínima de professores
DISCIPLINA
EF
EN. RELIGIOSO - 6º E 7º
1
ARTE
2
ED. FÍSICA
2
GEOGRAFIA
3
HISTÓRIA
3
L. INGLESA
2
CIÊNCIAS
3
L. PORTUGUESA
4
MATEMÁTICA
4
BIOLOGIA
FILOSOFIA
FÍSICA
QUÍMICA
SOCIOLOGIA
INTÉRPRETE DE LIBRAS

EM
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
12

Quantidade de aulas mensais por Componente Curricular (ano/série)
Disciplina

6ºano

7º ano

8º ano

9º ano

Ensino
Fundamental

Número de
aulas mês

Número de
aulas mês

Número de
aulas mês

Número de
aulas mês

ARTE

8

8

8

8

CIÊNCIAS

12

12

12

12

ED. FÍSICA

8

8

8

8

EN. RELIGIOSO

4

4

GEOGRAFIA

8

12

12

12

12

8

12

12

8

8

8

8

L.
PORTUGUESA

20

20

20

20

MATEMÁTICA

20

20

20

20

Total de aulas

100

100

100

100

HISTÓRIA
L. INGLESA

------------

-------------
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Disciplina

1º ano

2º ano

3º ano

Ensino Médio

Número de
aula mês

Número de
aula mês

Número de
aula mês

ARTE

8

8

BIOLOGIA

8

8

8

ED. FÍSICA

8

8

4

FILOSOFIA

8

8

8

FÍSICA

8

8

8

GEOGRAFIA

8

8

8

HISTÓRIA

8

8

8

L. INGLESA

8

8

8

L. PORTUGUESA

12

12

16

MATEMÁTICA

8

8

16

QUÍMICA

8

8

8

SOCIOLOGIA

8

8

8

100

100

100

TOTAL

-

Os critérios estabelecidos quanto ao número mínimo de professores participantes no
programa foram definidos a partir do número de aulas mensais de cada componente
curricular, estabelecido na Matriz Curricular. Para o Ensino Médio foi considerada a carga
horária de cada componente.
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ANEXO II DA RESOLUÇÃO N.º 1.014/2020 – GS/SEED
Declaração de Prestação de Serviços

Atesto, para os devidos fins e efeitos legais, que foram executados os serviços
abaixo discriminados, tendo sido realizados satisfatoriamente, em proveito desta Secretaria
de Estado da Educação e do Esporte.
Discriminação dos Serviços:




Entrega do(s) plano(s) de aula;
Gravação da(s) videoaula(s);
Entrega dos exercícios para serem inseridos em plataforma digital.

Nome do Prestador dos Serviços:
CNPJ/CPF:
Período de Execução:
Valor do Serviço:

Curitiba, ….............. de ................................. de 2020.

Nome do Fiscal do Contrato
Função
(Portaria/RG/CPF)
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ANEXO III DA RESOLUÇÃO N.º 1.014/2020 – GS/SEED

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu, ___________________________________________, (nacionalidade), (estado
civil), portador(a) da Cédula
inscrito(a)

no

de

Identidade RG nº

CPF sob

o

nº

,
,

residente na Rua

nº, (cidade) – (estado), AUTORIZO o uso de minha imagem, constante na foto
ou vídeoaula, realizada pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná, com o fim
específico de publicação de conteúdo pedagógico, sem qualquer ônus para a
instituição e em caráter definitivo.
A presente autorização, referente ao uso da minha imagem, é concedida à
Secretaria de Estado da Educação do Paraná a título gratuito, abrangendo
inclusive a licença a terceiros, de forma direta ou indireta, e garante o direito de
inseri-la em materiais para toda e qualquer finalidade, seja para uso comercial, de
publicidade, jornalístico, editorial, didático e outros que existam ou venham a existir
no futuro, para veiculação/distribuição em território nacional e internacional, por
prazo indeterminado.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima
descrito, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem
ora autorizada ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 01 (uma)
via.
Local e data
Assinatura:
Telefone para contato:
Obs.: Se o cedente da imagem for menor de idade, a pessoa responsável é quem
deve autorizar o uso da imagem do menor.
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Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 10.312, DE 4 DE ABRIL DE 2020
Amplia, temporariamente, o escopo de multiprogramação
com conteúdo específico destinado às atividades de
educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde
de entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e
imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente
educacionais ou de exploração comercial, em razão da
pandemia da covid-19.

Vide

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e na Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020,
DECRETA:
Art. 1º Fica ampliado, temporariamente, o escopo de multiprogramação com conteúdo específico destinado às
atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde de entidades executoras de serviço de
radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente educacionais ou de exploração
comercial, em razão da pandemia da covid-19.
Art. 2º As entidades de que trata o art. 7º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, detentoras de outorga para execução de serviço de radiodifusão de
sons e imagens em tecnologia digital, com fins exclusivamente educativos ou de exploração comercial, poderão, por
meio da celebração de convênio ou instrumento congênere para o estabelecimento de parceria com a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, utilizar o recurso de multiprogramação com conteúdo específico destinado
às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde.
§ 1º O recurso de multiprogramação será utilizado para transmitir programações simultâneas em, no máximo,
quatro faixas de programação.
§ 2º O conteúdo irradiado pelas faixas de multiprogramação é de responsabilidade exclusiva das entidades
executoras, nos termos previstos na legislação.
§ 3º A utilização do recurso de multiprogramação somente poderá ser iniciada após a celebração de convênio
ou instrumento congênere para o estabelecimento de parceria de que trata o caput.
Art. 3º A utilização do recurso de multiprogramação nos termos do disposto no art. 2º será comunicada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no prazo de trinta dias, contado da data do seu início,
acompanhada de cópia do convênio ou do instrumento congênere celebrado para o estabelecimento de parceria.
Art. 4º As entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital com fins
exclusivamente educativos poderão inserir em sua programação publicidade institucional, vedada a inserção de
publicidade comercial.
Art. 5º As obrigações relativas à organização da programação estabelecidas no item 12 do art. 28 do Decreto
nº 52.795, de 1963, aplicáveis às outorgadas de serviço de radiodifusão de sons e imagens, deverão ser cumpridas
individualmente em todas as faixas de programação, inclusive quanto ao percentual mínimo destinado à transmissão
diária de serviço noticioso.
Art. 6º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará a entidade à perda imediata do direito de uso do
recurso de multiprogramação, sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 4.117, de 27 de
agosto de 1962.
Art. 7º Os convênios e os instrumentos congêneres celebrados para o estabelecimento de parceria nos termos
do disposto neste Decreto ficam automaticamente rescindidos após o prazo de que trata o art. 9º, vedada a
prorrogação.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 9º Este Decreto fica revogado após o prazo de doze meses, contado da data de sua publicação.
Brasília, 4 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcos César Pontes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 4.4.2020 - Edição extra
*

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10312.htm
2/2
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

4

189
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

190
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

191
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

192
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

193
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

194
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

195
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

196
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

197
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

198
4

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

199
4

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

RESOLUÇÃO N.º 1.175/2020 – GS/SEED
Súmula: Altera a Resolução n.º 1.014 – GS/SEED, de
3 de abril de 2020.

O Secretário de Estado da Educação e do Esporte, no uso das suas atribuições
legais,

RESOLVE:
Art. 1.º Incluir o art. 5A na Resolução n.º 1.014 – GS/SEED:
Art. 5A. Para a seleção dos Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais que
se enquadrarem nos incisos I a IV do art. 4.º serão consideradas, pela equipe de análise
da SEED, as formações:
I. Ensino Superior – Bacharelado:
a) Diploma de Curso Superior Bacharelado em Letras – Libras + Proficiência em
Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível I;
b) Diploma de Curso Superior Bacharelado em Letras – Libras + Proficiência em
Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível II;
c) Diploma de Curso Superior Bacharelado em Letras – Libras.
II. Ensino Superior – Licenciatura Plena:
a) Diploma de Licenciatura Plena em Letras – Libras + Proficiência em Tradução e
Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível I;
b) Diploma de Licenciatura Plena em Letras – Libras + Proficiência em Tradução e
Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível II;
c) Diploma de Licenciatura Plena em qualquer área da Educação Básica + Proficiência
em Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível l;
d) Diploma de Licenciatura Plena em qualquer área da Educação Básica + Proficiência
em Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível lI.
III. Ensino Superior – Licenciatura Curta:
a) Diploma de Licenciatura Curta + Proficiência em Tradução e Interpretação
Libras/Língua Portuguesa Nível l;
b) Diploma de Licenciatura Curta + Proficiência em Tradução e Interpretação
Libras/Língua Portuguesa Nível lI.
IV. Ensino Superior – Qualquer área:
a) Diploma de Curso Superior de Graduação em qualquer área + Proficiência em
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Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível I;
b) Diploma de Curso Superior de Graduação em qualquer área + Proficiência em
Tradução e Interpretação Libras/Língua Portuguesa Nível II.
Art. 2.º Incluir o art. 6A na Resolução n.º 1.014 – GS/SEED:
Art. 6A. Os Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais selecionados para o
grupo de trabalho desenvolverão as seguintes atividades:
I. realizar a interpretação fiel da aula produzida pelo professor dentro das Diretrizes
Curriculares Estaduais para a Educação Básica, respeitando a pureza das disciplinas a
serem interpretadas e observando o Código de Ética da profissão;
II. participar de reuniões técnico-pedagógicas via webconferência e presenciais para
organização da interpretação.
Art. 3.º Incluir o § 3.º ao art. 7.º da Resolução n.º 1.014 – GS/SEED:
§ 3.º O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais receberá auxílio financeiro
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por aula traduzida e interpretada.
Art. 4.º Alterar o período de inscrição estabelecido pelo art. 10 da Resolução n.º 1.014 –
GS/SEED, de 2020, que será reaberto a partir de 22 de abril e permanecerá disponível no
endereço eletrônico http://www.credenciamento.seed.pr.gov.br, enquanto perdurar a suspensão
de aulas presenciais, conforme o Decreto n.º 4.320, de 2020.
Art. 5.º Os demais dispositivos da Resolução n.º 1.014 – GS/SEED, de 2020,
permanecem inalterados.

Art. 6.º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 17 de abril de 2020.

Renato Feder
Secretário de Estado da Educação e do Esporte
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
PROPOSTA DE PARECER SOBRE REORGANIZAÇÃO DOS CALENDÁRIOS
ESCOLARES E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO
PRESENCIAIS DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19

1. HISTÓRICO
Uma pneumonia de causas desconhecidas detectada em Wuhan, China, foi reportada
pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de
dezembro de 2019.
O surto foi declarado como Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional em 30 de janeiro de 2020.
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, que a disseminação comunitária da
COVID-19 em todos os Continentes a caracteriza como pandemia. Para contê-la, a OMS
recomenda três ações básicas: isolamento e tratamento dos casos identificados; testes
massivos; e distanciamento social.
O Ministério da Saúde editou a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020,
declarando Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em razão da infecção
humana pelo novo Coronavírus (COVID-19).
Estados e Municípios vêm editando decretos e outros instrumentos legais e normativos
para o enfrentamento da emergência de saúde pública, estando, entre elas, a suspensão das
atividades escolares.
No dia 17 de março de 2020, por meio da Portaria nº 343, o Ministério da Educação
(MEC) se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais,
enquanto durar a situação de pandemia da COVID-19, para instituição de educação superior
integrante do sistema federal de ensino. Posteriormente, tal Portaria recebeu ajustes e
acréscimos por meio das Portarias nos 345 e 356/2020.
Em 18 de março de 2020, o Conselho Nacional de Educação (CNE) veio a público
elucidar aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis, etapas e modalidades,
considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas por conta de ações
preventivas à propagação da COVID-19.
Em decorrência deste cenário, os Conselhos Estaduais de Educação de diversos
estados e vários Conselhos Municipais de Educação emitiram resoluções e/ou pareceres
orientativos para as instituições de ensino pertencentes aos seus respectivos sistemas sobre a
reorganização do calendário escolar e uso de atividades não presenciais.
Em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo nº 6
que reconhece, para os fins do artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da
República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.
Em 1º. de abril de 2020, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 934 que
estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior
decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
E, finalmente, em 3 de abril de 2020, o MEC publicou a Portaria nº 376 que dispõe
sobre as aulas nos cursos de educação profissional técnica de nível médio enquanto durar a
situação de pandemia da COVID-19. Em caráter excepcional, a portaria autoriza as
1
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instituições integrantes do sistema federal de ensino quanto aos cursos de educação
profissional técnica de nível médio em andamento, a suspender as aulas presenciais ou
substituí-las por atividades não presenciais por até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis a depender
de orientação do Ministério da Saúde e dos órgãos de saúde estaduais, municipais e distrital.
Tendo como base as normas exaradas sobre o assunto em nível estadual, diversas
consultas foram formuladas a este Conselho Nacional de Educação solicitando orientações em
nível nacional a respeito da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual.
2. ANÁLISE
A situação que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-19 não encontra
precedentes na história mundial do pós-guerra.
Segundo a UNESCO, milhões de estudantes estão sem aulas com o fechamento total
ou parcial de escolas e universidades em mais de uma centena de países devido à pandemia de
coronavírus. No Brasil, as aulas presenciais estão suspensas em todo o território nacional.
A possibilidade de longa duração da suspensão das atividades escolares presenciais
por conta da pandemia da COVID-19 poderá acarretar:





dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das aulas suspensas ao
final do período de emergência, com o comprometimento severo também do
calendário escolar de 2021 e, eventualmente, também de 2022;
retrocessos do processo educacional e da aprendizagem ao deixar os estudantes tendo
em vista o período sem atividades educacionais regulares;
danos estruturais e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como ausência de
merenda, stress familiar e aumento da violência doméstica; e
abandono e aumento da evasão escolar.

Tal situação leva a um desafio significativo para todas as instituições ou redes de
ensino de educação básica e ensino superior do Brasil, em particular quanto à forma como o
calendário escolar deverá ser reorganizado.
Como reorganizar os calendários escolares considerando as condições particulares de
cada rede, escola, professores, estudantes e suas famílias? Dentre os desafios a serem
enfrentados, destacam-se:





como garantir padrões básicos de qualidade para evitar o crescimento da desigualdade
educacional no Brasil?
como garantir o atendimento dos objetivos de aprendizagens previstos na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e nos currículos escolares ao longo deste ano
letivo?
como garantir padrões de qualidade essenciais a todos os estudantes submetidos a
regimes especiais de ensino que compreendam atividades não presenciais mediadas ou
não por tecnologia de informação e comunicação?
como mobilizar professores e dirigentes dentro das escolas para o ordenamento de
atividades pedagógicas remotas?
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2.1 Do calendário escolar e carga horária mínima a ser cumprida
A principal finalidade do processo educativo é o atendimento dos direitos e objetivos
de aprendizagem previstos para cada etapa educacional.
Neste sentido, o calendário escolar é meramente um meio de organizar a distribuição,
da carga horária prevista na legislação para cada nível, etapa e modalidade da educação
nacional ao longo do ano escolar.
Os parâmetros mínimos de carga horária e dias letivos para cada nível educacional,
suas etapas e respectivas modalidades estão previstos nos artigos 24 (ensino fundamental e
médio), 31 (educação infantil) e 47 (ensino superior) da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). No caso do ensino superior, não há definição de carga horária
mínima anual, sendo que cada curso tem definida sua carga horária de acordo com seu
currículo e as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s).
Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19,
a Medida Provisória nº 934/2020 flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento
do calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga
horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem
editadas pelos respectivos sistemas de ensino.
Finalmente, é importante lembrar que a LDB dispõe em seu artigo 23, § 2º que o
calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e
econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de
horas letivas previsto nesta Lei.
2.2 Da competência para gestão do calendário escolar
Em sua Nota de Esclarecimento, de 18 de março corrente, o CNE indicou que os
sistemas de ensino (previstos nos artigos 16, 17 e 18 da LDB) devem considerar a aplicação
dos dispositivos legais em articulação com as normas estabelecidas para a organização das
atividades escolares e execução de seus calendários e programas. A gestão do calendário e a
forma de organização, realização ou reposição de atividades acadêmicas e escolares é de
responsabilidade dos sistemas e redes ou instituições de ensino.
Assim sendo, por meio da sua nota, considerando os dispositivos legais e normativos
vigentes, o CNE reiterou que a competência para tratar dos calendários escolares é da
instituição ou rede de ensino, no âmbito de sua autonomia, respeitadas a legislação e normas
nacionais e do sistema de ensino ao qual se encontre vinculado, notadamente o inciso III do
artigo 12 da LDB.
Entretanto, cabe registrar também que a Lei nº 4.024/1961, alterada pela Lei nº
9.131/1995, delega ao CNE competência para estabelecer orientações e diretrizes sobre a
reorganização dos calendários escolares, considerando que a questão abrange mais de um
nível e modalidade de ensino, bem como de assunto que exige integração entre os sistemas de
ensino.
2.3 Da reorganização do calendário escolar
A reorganização do calendário escolar visa a garantia da realização de atividades
escolares para fins de atendimento dos objetivos de aprendizagem previstos nos currículos da
educação básica e do ensino superior, atendendo o disposto na legislação e normas correlatas
sobre o cumprimento da carga horária.
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Importante salientar a manifestação do CNE em sua Nota de que, no processo de
reorganização dos calendários escolares, deve ser assegurado que a reposição de aulas e a
realização de atividades escolares possam ser efetivadas de forma que se preserve o padrão de
qualidade previsto no inciso IX do artigo 3º da LDB e inciso VII do artigo 206 da
Constituição Federal.
Duas possibilidades de cumprimento da carga horária mínima estabelecida pela LDB
seriam:



a reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de emergência;
a realização de atividades pedagógicas não presenciais (com ou sem mediação on-line)
durante o período de emergência, garantindo ainda os demais dias letivos que
previstos no decurso dos mínimos anuais/semestrais.

Tradicionalmente no Brasil, quando há suspensão das aulas ocorre, posteriormente,
reposição presencial. Porém, considerando a possibilidade de uma longa duração do período
de emergência, pode haver dificuldades para uma reposição que não impacte o calendário de
2021 e que também não acarrete retrocesso educacional para os estudantes. Por isso, o CNE
recomenda que sejam permitidas formas de reorganização dos calendários utilizando as duas
alternativas de forma coordenada.
2.4 Da reposição da carga horária de forma presencial ao fim do período de
emergência
Quando há eventos não previstos que impedem as aulas, a forma tradicional de
cumprimento da carga horária e/ou dias letivos não cumpridos é a realização de reposição de
aulas ao final do evento que impediu o curso normal do calendário.
Sobre esta forma de cumprimento da carga horária, consideram-se, em princípio, as
seguintes formas de realizá-la:




utilização de períodos não previstos como recesso escolar do meio do ano, de sábados,
de reprogramação de períodos de férias e, eventualmente, avanço para o ano civil
seguinte para a realização de atividades letivas como aulas, projetos, pesquisas,
estudos orientados ou outra estratégia;
ampliação da jornada escolar diária por meio de acréscimo de horas em um turno ou
utilização do contraturno para atividades escolares.

Entretanto, é inquestionável que vivemos um período de exceção em virtude da
emergência sanitária vivida pelo Brasil e pelo mundo.
Tendo em vista o disposto na LDB sobre carga horária mínima e dias letivos anuais,
convém considerar que as condições para a reposição de atividades escolares por meio de
acréscimo de dias letivos ao final do período de suspensão de aulas presenciais, poderão não
ser suficientes, podendo ainda inviabilizar o calendário escolar de 2021.
No entanto, caso o período de suspensão de atividades presenciais na escola seja
longo, a reposição de carga horária exclusivamente de forma presencial, ao fim do período de
emergência, pode acarretar diversas dificuldades e prejuízos financeiros e trabalhistas.
Entre estas dificuldades encontram-se:


dificuldades operacionais para se encontrar datas ou períodos disponíveis para
reposição de aulas presenciais, podendo acarretar em prejuízo também do calendário
escolar de 2021;
4
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dificuldades das famílias para atendimento das novas condições de horários e
logísticas;
dificuldades de fornecedores, a exemplo dos insumos de alimentação em acréscimo às
merendas, em eventuais contraturnos;
dificuldades de uso do espaço físico nas escolas que tenham um aproveitamento total
de seus espaços nos diversos turnos;
dificuldades administrativas dependendo do impacto financeiro dos custos decorrentes
dos ajustes operacionais necessários; e
dificuldades trabalhistas envolvendo contratos de professores, questões de férias, entre
outros.

Além disso, um longo período de reposição de carga horária utilizando sábados,
feriados, períodos de recesso escolar e férias, pode acarretar uma sobrecarga de trabalho
pedagógico tanto para estudantes quanto para professores, com prejuízos ao processo de
ensino-aprendizagem.
Da mesma forma, prejuízos de ordem pedagógica se imporiam, como por exemplo a
defasagem a ser acarretada pela ausência de atividades escolares por um longo período de
tempo, conforme indicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) em seu documento: “A framework to guide an education response to the
COVID-19 Pandemic of 2020”, que cita estudos que demonstram que a interrupção
prolongada dos estudos não só causa uma suspensão do tempo de aprendizagem, como
também, perda de conhecimento e habilidades adquiridas.
Daí a necessidade de serem identificadas alternativas para minimizar a necessidade de
reposição de dias letivos a fim de viabilizar minimamente a execução do calendário escolar
deste ano e ao mesmo tempo permitir que seja mantido um fluxo de atividades escolares aos
estudantes enquanto durar a situação de emergência.
2.5 Do cômputo de carga horária realizada por meio de atividades pedagógicas não
presenciais (com ou sem mediação on-line) a fim de minimizar a necessidade de
reposição da mesma de forma presencial
O desenvolvimento do efetivo trabalho escolar por meio de atividades não presenciais
é uma das alternativas para minimizar a reposição de carga horária presencial ao final da
situação de emergência e permitir que os estudantes mantenham uma rotina básica de
atividades escolares mesmo afastados da escola.
Nesse sentido, a Nota de Esclarecimento do CNE indicou possibilidades da utilização
da modalidade Educação a Distância (EaD) previstas no Decreto nº 9.057/2017 e na Portaria
MEC nº 2.117/2019, os quais indicam também que a competência para autorizar a realização
de atividades a distância é das autoridades dos sistemas de ensino federal, estaduais,
municipais e distrital.
A nota também sublinha o Decreto-Lei nº 1.044/1969, o qual prevê, a possibilidade de
realização de atividades fora do ambiente escolar para estudantes que estejam
impossibilitados de frequentar a unidade escolar por conta de risco de contaminação direta ou
indireta, de acordo com a disponibilidade e normas estabelecidas pelos sistemas de educação.
Além destes dispositivos indicados na Nota do CNE, cumpre registrar que a LDB
também dispõe sobre a oferta de EaD no seu artigo 32 (ensino fundamental), artigo 36 (ensino
médio) e artigo 80 (em todas as modalidades de ensino).
Analogamente, as Resolução CNE/CES nº 1/2016, Resolução CNE/CEB nº 1/2016 e
Resolução CNE/CEB nº 3/2018 dispõem sobre a realização de atividades a distância pelos
estudantes do ensino médio, da educação profissional e do ensino superior.
5
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Entretanto, em que pesem as possibilidades legais e normativas da oferta de ensino a
distância, cumpre observar que as normas do CNE, via de regra, definem a EaD
s
ss s
s
s
s
Pode-se observar que o conceito de educação a distância no Brasil está intimamente
ligado ao uso de tecnologia da informação e comunicação, além de um conjunto de exigências
específicas para o credenciamento e autorização para que instituições possam realizar sua
oferta.
Ademais, mesmo instituições que ofertam cursos no formato de EaD precisam
disponibilizar espaços e tempos para encontros presenciais em seus pólos, algo que neste
momento também está impossibilitado em virtude do necessário afastamento social para
conter a pandemia.
Há ainda que se observar a realidade das redes de ensino e os limites de acesso dos
estabelecimentos de ensino e dos estudantes às diversas tecnologias disponíveis, sendo
necessário considerar propostas inclusivas e que não reforcem ou aumentem a desigualdade
de oportunidades educacionais.
Neste sentido, a fim de garantir atendimento escolar essencial, propõe-se
expecionalmente a adoção de atividades pedagógicas não presenciais a serem desenvolvidas
com os estudantes no período em que vigir a atual situação de emergência sanitária. Estas
atividades podem ser mediadas ou não por tecnologia de informação e comunicação,
principalmente quando o uso de tecnologias digitais não for possível.
A realização destas atividades encontram amparo no Parecer CNE/CEB nº 5/97, que
s
s s
s
s
excl s
s
s s
s
s
u
por professores habilitados.
Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem acontecer por meios
digitais (videoaulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e
aprendizagem, redes sociais, correio eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas
de televisão ou rádio; pela adoção de material didático impresso com orientações pedagógicas
distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela orientação de leituras, projetos,
pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. A comunicação é
essencial neste processo, assim como a elaboração de guias de orientação das rotinas de
atividades educacionais não presenciais para orientar famílias e estudantes, sob a supervisão
de professores e dirigentes escolares.
Neste período de afastamento presencial, recomenda-se que as escolas orientem alunos
e famílias a fazer um planejamento de estudos, com o acompanhamento do cumprimento das
atividades pedagógicas não presenciais por mediadores familiares. O planejamento de estudos
é também importante como instrumento de constituição da memória de estudos, como um
portfólio de atividades realizadas que podem contribuir na reconstituição de um fluxo
sequenciado de trabalhos realizados pelos estudantes.
2.6 Sobre a educação infantil
Entre as diversas consultas encaminhadas a este CNE sobre a reorganização do
calendário escolar, encontram-se diversas solicitações para que este egrégio Conselho se
manifeste sobre as condições de atendimento da educação infantil, em razão da carga horária
mínima obrigatória prevista na LDB e de não haver previsão legal nem normativa para oferta
de educação a distância, mesmo em situação de emergência.

6
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 22/04/2020 19:04. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
17:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 77c701d185ccf6a220a0db4c16433f20.

207
4

Deve-se considerar que, para cumprir a carga horária mínima anual prevista na LDB, a
simples reposição de carga horária na forma presencial ao final do período de emergência
poderá esbarrar na indisponibilidade de espaço físico necessário e da carência de profissionais
da educação para uma eventual ampliação da jornada escolar diária.
Desta forma, para reduzir as eventuais perdas para as crianças, sugere-se permitir a
realização de atividades pedagógicas não presenciais enquanto durar o período de emergência,
garantindo, assim, atendimento essencial às crianças e evitando retrocessos cognitivos,
corporais (ou físicos) e socioemocionais, e prorrogar o atendimento ao fim do período de
emergência acompanhando o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino como um todo.
Para realização de atividades pedagógicas não presenciais, sugere-se que as
instituições de educação infantil possam elaborar orientações/sugestões aos pais ou
responsáveis sobre atividades que possam ser realizadas com seus filhos durante o período de
isolamento social.
Deve-se, ainda, admitir a possibilidade de tornar o contato com os pais, tutores e
responsáveis pelas atividades, mais efetivo com o uso de internet, celular ou mesmo de
orientações de acesso síncrono ou assíncrono. A escola, por sua vez, deverá definir a oferta do
instrumento de resposta e feedback. Essa possibilidade se configura possível mesmo para a
rede pública em todos ou determinados municípios ou localidades.
Outra alternativa é o envio para as famílias ou responsáveis por correios ou entrega de
material de suporte pedagógico organizado pelas escolas aos pais, considerando os cuidados
necessários para evitar grandes aglomerações quando a entrega for feita na própria escola.
Considerando também que as crianças não estão tendo acesso à alimentação escolar na
própria escola, sugere-se que no guia de orientação aos pais sejam incluídas informações
quanto aos cuidados com a higiene e alimentação das crianças, uma vez que elas não têm
acesso à merenda escolar.
Assim, para crianças das creches (0 a 3 anos), as orientações para os pais devem
indicar atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, brincadeiras, jogos,
músicas de criança.
Já para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da
mesma forma, atividades de estímulo às crianças, leitura de textos pelos pais, desenho,
brincadeiras, jogos, músicas de criança, filmes e programas infantis pela TV e até algumas
atividades em meios digitais quando possível. Para tanto, seria possível passar o caderno de
atividades, desenhos, brincadeiras, entre outras, para os pais desenvolverem com as crianças.
2.7 Sobre o ensino fundamental – anos iniciais
Nesta etapa, existem dificuldades para acompanhar atividades on-line uma vez que as
crianças do primeiro ciclo encontram-se em fase de alfabetização, sendo necessária
supervisão de adulto para realização de atividades. No entanto, podem haver possibilidades de
atividades pedagógicas não presenciais com as crianças desta etapa da educação básica.
Para tanto sugere-se aqui as seguintes possibilidades para que as atividades sejam
realizadas:




aulas gravadas pela televisão organizadas pela escola de acordo com o planejamento
de aulas e conteúdos ou via plataformas digitais de organização de conteúdos;
sistema de avaliação realizado a distância sob a orientação das escolas e dos
professores e, quando possível, com a supervisão dos pais acerca do aprendizado dos
seus filhos;
lista de atividades e exercícios, sequências didáticas, trilhas de aprendizagem por
fluxo de complexidade relacionadas às habilidades e aos objetos de aprendizagem;
7
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orientações aos pais para realização de atividades relacionadas aos objetivos de
aprendizagem e habilidades da proposta curricular;
guias de orientação aos pais e estudantes sobre a organização das rotinas diárias;
sugestões para que os pais realizem leituras para seus filhos;
utilização de horários de TV aberta para levar programas educativos compatíveis com
as crianças desta idade e orientar os pais para o que elas possam assistir;
elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para realização
de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, entre outros);
distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line,
mas sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem
realizadas com a supervisão dos pais;
realização de atividades on-line síncronas, regulares em relação aos objetos de
conhecimento, de acordo com a disponilidade tecnológica;
oferta de atividades on-line assíncronas regulares em relação aos conteúdos, de acordo
com a disponilidade tecnológica e familiaridade do usuário;
estudos dirigidos com supervisão dos pais;
exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela escola;
organização de grupos de pais por meio de aplicativos de mensagens instantâneas e
outros conectando professores e as famílias; e
guias de orientação às famílias e acompanhamento dos estudantes.

2.8 Sobre o ensino fundamental anos finais e ensino médio
Nestas etapas, as dificuldades cognitivas para a realização de atividades on-line são
reduzidas ao longo do tempo com maior autonomia dos estudantes, sendo que a supervisão de
adulto para realização de atividades pode ser feita por meio de orientações e
acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horários de estudo presencial ou online.
Aqui as possibilidades de atividades pedagógica não presenciais ganham maior
espaço. Neste sentido, sugere-se:









elaboração de sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e
competências preconizadas por cada área de conhecimento na BNCC;
verificar a possibilidade de se utilizar horários de TV aberta para levar programas
educativos compatíveis para adolescentes e jovens;
distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de plataformas on-line
mas sem a necessidade de conexão simultânea seguidos de atividades a serem
realizadas com a supervisão dos pais;
realização de atividades on-line síncronas de acordo com a disponilidade tecnológica;
oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponilidade tecnológica;
estudos dirigidos, pesquisas, projetos, entrevistas, experiências, simulações e outros;
realização de testes on-line ou por meio de material impresso a serem entregues ao
final do período de suspensão das aulas; e
utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.)
para estimular e orientar os estudos, desde que observadas as idades mínimas para o
uso de cada uma dessas redes sociais.

2.9 Sobre o ensino superior
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Já há uma tradição de utilização de mediação tecnológica tanto no ensino presencial
quanto no ensino a distância.
Aqui se trata de ampliar a oferta de cursos presenciais em cursos de EaD, e de criar
condições para realização de atividades pedagógicas não presenciais de forma mais
abrangente a cursos que ainda não se organizaram na modalidade a distância. Que devem,
com a experiência já admitida de oferta de 40% de atividades a distância para cursos
presenciais, ter, a maioria, experimentado sistemas AVA e outras plataformas tecnológicas de
EaD.
Uma das questões associadas à Educação Superior a distância faz referência aos
limites da semipresencialidade colocados quando da regulação pré COVID-19. Naquele caso,
cursos a distância deveriam resguardar momentos presenciais referenciados em atividades
obrigatórias em polos, que envolvem avaliação do desempenho do aprendizado, atividades
laboratoriais, em alguns casos e atividades de aprendizado em função do projeto pedagógico
do curso.
Com a edição das Portarias nos 343 e 345, pelo Ministério da Educação, amplia-se o
escopo da educação a distância para a totalidade dos cursos presenciais vedando-o apenas aos
cursos de Medicina, bem como às práticas profissionais de estágios e de laboratório dos
demais cursos.
Assim, pode-se admitir que atividades como processos seletivos e outras atividades
não vinculadas ao disposto no parágrafo acima, poderão ser ofertadas igualmente a distância.
No âmbito dessa questão é importante destacar que estudantes de cursos de Formação
de Professores (licenciatura) que já cursavam em EaD, especialmente, estão com suas
atividades de estágio paralisadas. Seria recomendável que esses estudantes pudessem estagiar
como docentes a distância no caso do ensino fundamental séries finais e ensino médio em
escolas públicas e particulares que tenham adotado as atividades a distância, mas, também,
em ambientes não presenciais, de forma, inclusive a colaborar com a qualificação docente
nessas modalidades (não presenciais). Essa ação só se configuraria de forma restrita ao
período da pandemia, independente de continuar exisitindo cursos ou disciplinas a distância,
aprovadas pelos Conselhos estaduais, como no caso do ensino médio técnico.
Neste sentido, sugere-se:







reorganização dos ambientes virtuais de aprendizagem e outras tecnologias
disponíveis nas IES para atendimento do disposto nos currículos de cada curso;
realização de atividades on-line síncronas de acordo com a disponilidade tecnológica;
oferta de atividades on-line assíncronas de acordo com a disponilidade tecnológica;
estudos dirigidos;
realização de testes on-line ou por meio de material impresso a serem entregues ao
final do período de suspensão das aulas;
utilização de mídias sociais de longo alcance (WhatsApp, Facebook, Instagram etc.)
para estimular e orientar os estudos e projetos.
2.10 Sobre Educação Especial

As atividades pedagógicas não presenciais aplicam-se aos alunos de todos os níveis,
etapas e modalidades educacionais, portanto, extensivo àqueles submetidos a regimes
especiais de ensino, entre os quais, os que apresentam altas habilidades/superdotação,
deficiência e Transtorno do Espectro Autista, atendidos pela modalidade de Educação
Especial.
As atividades pedagógicas não presenciais mediadas ou não por tecnologia de
informação e comunicação, adotarão medidas de acessibilidade igualmente garantidas,
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enquanto perdurar a impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade
educacional da educação básica e superior onde estejam matriculados.
Considerando que os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios têm liberdade de organização e poder regulatório próprio, devem buscar e
assegurar medidas locais que garantam a oferta de serviços, recursos e estratégicas para que o
atendimentos dos estudantes da Educação Especial ocorra com padrão de qualidade.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve também ser garantido no
período de emergência, mobilizado e orientado por professores regentes, professores
especializados, em articulação com as famílias para a organização das atividades pedagógicas
não presenciais a serem realizadas.
Os professores do AEE atuarão com os professores regentes em rede, articulados com
a equipe escolar, desempenhando suas funções na adequação de materiais, provimento de
orientações específicas às famílias e apoios necessários. Eles também deverão dar suporte às
escolas na elaboração de planos de estudo individualizados, segundo a singularidade dos
alunos, a serem disponibilizados e articulados com as famílias.
No caso dos estudantes matriculados em instituições privadas, de qualquer nível e
modalidade de ensino, o atendimento educacional especializado deverá ser realizado pelos
profissionais responsáveis no âmbito de cada escola.
Algumas situações requerem ações mais específicas por parte da instituição escolar,
como nos casos de acessibilidade sociolinguística aos estudantes surdos usuários da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), acessibilidade à comunicação e informação para os estudantes
com deficiência visual e surdocegueira no uso de códigos e linguagens específicas, entre
outros recursos que atendam àqueles que apresentem comprometimentos nas áreas de
comunicação e interação.
Vale ressaltar que as orientações gerais direcionadas aos diversos níveis de ensino,
presentes neste documento, também se aplicam às especificidades do atendimento dos
estudantes da Educação Especial, modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de
educação, como previsto na LDB.
2.11 Sobre Educação Indígena, do Campo e Quilombola
Considerando diversidade e singularidades das populações indígena, quilombola, do
campo e dos povos tradicionais, as diferentes condições de acessibilidade dos estudantes e a
atribuição dos sistemas de ensino dos Estados e Municípios para a organização e regular
medidas que garantam oferta de recursos e estratégicas para que o atendimento dessas
comunidades sem comprometimento dos padrões mínimos de qualidade, para possibilitar a
finalização do calendário de 2020, as escolas poderão ofertar parte das atividades escolares
em horário de aulas normais e parte em forma de estudos dirigidos e atividades nas
comunidades, desde que estejam integradas ao projeto pedagógico da instituição, para que
assim, se possa garantir que os direitos de aprendizagem dos estudantes sejam atendidos.
A retomada das aulas pode seguir outras referências de ensino-aprendizagem por meio
da pesquisa e da extensão, atividades culturais, a depender do planejamento a ser feito pelos
docentes, por cada série/ano/ciclo, considerando-se a possibilidade de turnos de aula
ampliados, conforme deliberações a serem feitas em cada comunidade.
Observar a possibilidade de atividades de ensino na perspectiva da alternância, quando
e onde isso for possível, sendo este um mecanismo que mais se aproxima das realidades
vivenciadas nas escolas por essas comunidades nos rincões continentais do Brasil. Com isso,
diversificando-se períodos escolares durante o ano letivo, ajustando-se e oferecendo-se
condições básicas para a sua realização através do plano pedagógico próprio de cada escola
ou comunidade.
10
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Nos estados e municípios onde existam conselhos de educação escolar indígenas,
quilombola, esses devem ser consultados e suas deliberações consideradas nos processos de
normatização das atividades.
A realização de atividades pedagógicas não presenciais pode ser facultado às escolas
indígenas, quilombola, do campo e às que atendem populações tradicionais, que ofereçam
condições suficientes para isso.
Convém a realização de atividades pedagógicas não presenciais para as escolas
indígenas, quilombola, do campo e as que atendem populações tradicionais se efetive por
meio de regime de colaboração entre os entes federados, conselhos estaduais e municipais de
educação escolar indígena, quilombola, do campo e populações tradicionais.
2.12 Sobre avaliações e exames de larga escala
Recomenda-se que o MEC e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) acompanhem as ações de reorganização dos calendários de cada
sistema de ensino antes de realizar o estabelecimento dos novos cronogramas das avaliações
(SAEB) e exame (ENEM) de larga escala de alcance nacional, a fim de garantir uma
avaliação equilibrada dos estudantes em função das diferentes situações que serão enfrentadas
em cada sistema de ensino, assegurando as mesmas oportunidades a todos que participam das
avaliações e exames nacionais.
Recomenda-se, em especial, que o MEC e o Inep aguardem o retorno às aulas para
definir o cronograma e as especificidades do ENEM 2020 de modo a evitar qualquer prejuízo
aos estudantes nos processos seletivos às Instituições de Ensino Superior.
Sugere-se também que os sistemas de ensino desenvolvam instrumentos avaliativos
que podem subsidiar o trabalho das escolas e dos professores tanto no período de realização
de atividades pedagógicas não presenciais como no retorno às aulas presenciais, a saber:










criar questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período
de isolamento;
ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da
aprendizagem de forma discursiva;
elaborar, após o retorno das aulas, uma atividade de sondagem da compreensão
dos conteúdos abordados de forma remota;
criar, durante o período de aitividades pedagógicas não presenciais, uma lista de
exercícios que contemplam os conteúdos principais abordados nas atividades
remotas.
utilizar atividades pedagógicas construídas (trilhas, materiais complementares, etc)
como instrumentos de avaliação diagnóstica, mediante devolução dos estudantes,
por meios virtuais ou após retorno das aulas.
utilizar o acesso às videoaulas como critério avaliativo de participação através dos
indicadores gerados pelo Relatório de uso;
elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema com objetivos,
hipóteses, metodologias, justificativa, discussão teórica e conclusão;
criar materiais vinculados aos conteúdos estudados: cartilhas, roteiros, história em
quadrinhos, mapas mentais, cartazes.
realizar avaliação oral individual ou em pares acerca de temas estudados
previamente.
2.13 Diretrizes para reorganização dos calendários escolares
11
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Preliminarmente, deve-se levar em consideração que existem várias implicações para
uma norma nacional sobre reorganização do calendário escolar:
1. O período de suspensão das aulas é definido por cada ente federado por meio de
decretos de cada estado ou município. Portanto, pode-se ter situações muito diferentes
de reposição em cada parte do Brasil.
2. Qualquer limitação que se fizer no formato da reposição/ajuste dos calendários deve
considerar que será aplicada não apenas para as escolas públicas, mas também para as
particulares que possuem uma dinâmica completamente diferente.
3. Muitas redes públicas têm encontrado soluções para a situação, ainda que
reconhecendo que não são perfeitas. Cabe respeitar o que está acontecendo.
4. Existe um esforço nacional de várias entidades para criar condições de estudo e
desenvolvimento de atividades remotas para as crianças ao longo deste período de
forma não presencial.
5. A nota de esclarecimento do CNE procura, no limite do possível, indicar que cada
sistema deve encontrar a melhor solução para seu caso em particular ao mesmo tempo
em que reforça o disposto na lei, decretos e normas existentes e realça que padrões de
qualidade devem ser mantidos.
6. Existe, no âmbito de cada estado, o acompanhamento do Ministério Público para
evitar abusos.
7. É importante que as escolas e sistemas de ensino planejem cuidadosamente o retorno
às aulas considerando o contexto bastante adverso do período de isolamento social e
mantenham um sistema de comunicação permanente com as famílias.
Preliminarmente, o CNE reitera que a normatização da reorganização do calendário
escolar de todos os níveis e etapas da educação nacional para fins de cumprimento da carga
horária mínima anual prevista na LDB em seus artigos 24 e 31, nas Diretrizes Curriculares
Nacionais e nos currículos dos cursos de ensino superior é de competência de cada sistema de
ensino.
Para reorganização do calendário escolar os sistemas de ensino deverão observar além
do disposto neste parecer, os demais dispotivos legais e normativos relacionados a este tema.
Além disso, o uso de meios digitais por parte das crianças deve observar
regulamentação própria da classificação indicativa definida pela justiça brasileira e leis
correlatas.
O cumprimento da carga horária mínima prevista poderá ser feita por meio das
seguintes alternativas, de forma individual ou conjunta:
1. reposição da carga horária de forma presencial ao final do período de emergência; e
2. cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não presenciais realizadas durante
o período de emergência coordenado com o calendário escolar de aulas presenciais,
após o fim do período de fechamento das escolas.
A reposição de carga horária de forma presencial se dará pela programação de
atividades escolares no contraturno ou em datas programadas no calendário original como
dias não letivos podendo se estender para o ano civil seguinte.
Por atividades pedagógicas não presenciais entende-se o conjunto de atividades
realizadas com mediação tecnológica ou não a fim de garantir atendimento escolar essencial
durante o período de impossibilidade de atividades escolares presenciais na unidade
educacional da educação básica da educação básica ou de ensino superior.
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Além disso, o CNE orienta que cada sistema de ensino ao normatizar a reorganização
dos calendários escolares para as instituições ou redes de ensino a eles vinculados deve
considerar:
1. Que a reorganização do calendário escolar deve assegurar o atingimento das
habilidades e objetivos de aprendizagem relacionados à proposta curricular de cada
sistema, rede ou escola, por todos os estudantes;
2. Que as instituições ou redes de ensino devem destinar, ao final da suspensão das aulas,
períodos no calendário escolar para:
a) realizar o acolhimento e reintegração social dos professores, estudantes e suas
famílias como forma de superar os impactos psicológicos do longo período de
isolamento social. Sugere-se aqui a realização de um amplo programa de formação
dos professores para prepará-los para este trabalho de integração. As atividades de
acolhimento devem, na medida do possível, envolver a promoção de diálogos com
trocas de experiências sobre o período vivido (considerando as diferentes
percepções das diferentes faixas etárias) bem como a organização de apoio
pedagógico, de diferentes atividades físicas e de reeducação alimentar, entre
outros;
b) realizar uma avaliação diagnóstica de cada criança por meio da observação do
desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se
procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e construir
um programa de recuperação, caso seja necessário, para que todas as crianças
possam desenvolver de forma plena o que é esperado de cada uma ao fim de seu
respectivo ano letivo. Os critérios e mecanismos de avaliação diagnóstica deverão
ser definidos pelos sistemas de ensino, redes de escolas públicas e particulares,
considerando as especificidades do currículo proposto pelas respectivas redes ou
escolas.
c) realizar programas de revisão de atividades realizadas antes do período de
suspensão das aulas, bem como de eventuais atividades pedagógicas realizadas de
forma não presencial;
d) assegurar a segurança sanitária das escolas e oferecer orientações permanentes aos
alunos quanto aos cuidados a serem tomados nos contatos físicos com os colegas
de acordo com o disposto pelas autoridades sanitárias;
e) garantir a sistematização e registro de todas as atividades pedagógicas não
presenciais, durante o tempo de confinamento, para fins de comprovação e
autorização de composição de carga horária por meio das entidades competentes.
Ao normatizar a reorganização dos calendários escolares para as instituições ou redes
de ensino, considerando a reposição de carga horária presencialmente, o sistema de ensino
deve considerar a previsão de períodos de intervalos para recuperação física e mental de
professores e estudantes, prevendo períodos, ainda que breves, de recesso escolar, férias e fins
de semana livres.
Os sistemas de ensino deverão considerar a impossibilidade, em algumas escolas, de
realização de atividades presenciais de reposição no contraturno para a reposição de carga
horária presencialmente, devendo para isso justificar as dificuldades encontradas.
Ao deliberar sobre a possibilidade de realização de atividades pedagógicas não
presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima exigida por lei e minimizar a
necessidade de realização de reposição presencial o sistema de ensino deve observar:
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a) o cômputo desta carga horária apenas mediante publicação pela instituição ou rede
de ensino do planejamento das atividades pedagógicas não presenciais indicando:
os objetivos de aprendizagem da BNCC relacionados ao respectivo currículo escolar
e/ou proposta pedagógica que se pretende atingir;
as formas de interação (mediadas ou não por tecnologia) com o estudante para atingir
tais objetivos;
a estimativa de carga horária equivalente para o atingimento deste objetivo de
aprendizagem considerando as formas de interação previstas;
a forma de registro de participação dos estudantes, inferida a partir da realização das
atividades entregues ( por meio digital durante o período de suspensão das aulas ou ao
final, com apresentação digital ou física), relacionadas aos planejamentos de estudo
encaminhados pela escola e às habilidades e objetivos de aprendizagem curriculares; e
as formas de avaliação não presenciais durante situação de emergência ou presencial
após o fim da suspensão das aulas;
b) previsão de formas de garantia de atendimento dos objetivos de aprendizagem para
estudantes e/ou escolas tenham tido dificuldades de realização de atividades
remotas de ensino;
c) realização, quando possível, de processo de formação pedagógica dos professores
para utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem
empregadas nas atividades remotas; e
d) realização de processo de orientação aos pais e estudantes sobre a utilização das
metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas
atividades remotas.

2.14 Considerações finais
As orientações para realização de atividades pedagógicas não presenciais para
reorganização dos calendários escolares neste momento devem ser consideradas como
sugestões; nessa hora, a inovação e criatividade das redes, escolas, professores e estudantes
podem apresentar soluções mais adequadas. O que deve ser levado em consideração é o
atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das competências e
habilidades a serem alcançados pelos estudantes em circunstâncias excepcionais provocadas
pela pandemia.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

2

(Minuta do MEMORANDO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO)

Memo nº 045/2020

Curitiba, 02 de abril de 2020.

De: SEED/DTI/DEIN
Para: Chefia do Grupo Administrativo Setorial
Assunto: Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão de Conteúdos escolar
e educacionais. (Aulas)

Solicitamos a contratação dos serviços de transmissão simultânea de conteúdos
escolar e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três)
canais/multicanais digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de
aulas aos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de
afastamento necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Corona vírus - COVID-19, por meio de processo de Dispensa
de Licitação, amparado na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e pelo Decreto
Estadual nº 4.315, de 2020, para atendimento desta Secretaria, conforme Termo de
Dispensa de Licitação apensado ao processo.
Tais serviços não podem ser executados pela emissora de TV Educativa (RTVE),
Autarquia vinculada ao Poder Executiva, pois sua abrangência de cobertura não atinge uma
parte expressiva do Estado e causaria exclusão de boa parte dos alunos.
Por todo o exposto, solicitamos a autorização para prosseguimento do pedido.

(Assinado eletronicamente)

Tiago Ledesma Mariano
Chefe do Departamento de Tecnologia e Inovação Educacional
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Contratação de Emissora de TV para transmissão de Conteúdos escolar e
educacionais. (Aulas)
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GRUPO ADMINIST.SETORIAL-CHEFIA
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

02/04/2020 17:11

DESPACHO
Para: SEED/DG

Solicito autorização para prosseguimento da referida Demanda, bem
como autorização do Termo de Referencia, para continuação do pleito.

* Após assinatura da autorização no Termo de Referencia, favor
encaminhar para SEED/DTI/DETED/CTE para ciência e assinatura do referido
Termo.

* Após encaminhar para este GAS/CH para prosseguimento.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ANEXO V - DO PARECER REFERENCIAL PGE Nº 01/2020)

1.

OBJETO

1.1. Prestação de serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar e
educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais
digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos
alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de
afastamento necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Corona vírus - COVID-19 conforme
especificações da planilha abaixo:

Lote
Único

Descrição do objeto

Item 1

1.2.

Serviços permanentes de transmissão de
conteúdos escolar e educacionais através
de sinais de TV, em 3 (três) canais digitais,
para transmissão de aulas aos alunos da
Rede Pública Estadual de Ensino, durante
o afastamento de emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do Corona Vírus – COVID-19.

Valor
Unitário
Mensal
(R$)
R$ 900.000,00

Valor Total
para 3 (três)
meses
(R$)
R$ 2.700.000,00

Valor total do Lote

R$ 2.700.000,00

Quantid
ade
3 (três)
meses

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE ABRANGÊNCIA

1.2.1. A transmissão deverá ser efetuada mediante subdivisão do sinal da emissora
de TV, com a devida aprovação, em caráter excepcional, pelo Ministério de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC, de forma que, além do Canal de sua
programação normal deve disponibilizar à Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte – SEED 3 (três) Canais específicos, assim distribuídos:




Canal A – Específico para transmissão de aulas a alunos do 6º e 7º anos
do Ensino Fundamental 2
Canal B – Específico para transmissão de aulas a alunos das 8º e 9º anos
do Ensino Fundamental 2
Canal C – Específico para transmissão de aulas a alunos do 1º, 2º e 3º
anos do Ensino Médio
1
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1.2.2. Os canais devem ser acessíveis em TV digital, sem utilização de antena
parabólica, com maior cobertura possível no Estado do Paraná;
1.2.3. Os canais deverão possibilitar utilização ininterrupta e disponibilizar ao público
a grade horária da programação das aulas estabelecida pela SEED. A grade de
programação indicará os arquivos e respectivos horários de entrada e transmissão e
será entregue à emissora pela SEED com 48 horas de antecedência ao horário de
transmissão;
1.2.4. Os arquivos com os conteúdos a serem exibidos serão gerados e fornecidos
pela SEED e disponibilizados para a emissora por meio digital (HD). Em caso de
transmissão ao vivo, o sinal deverá ser entregue via link de fibra;
1.2.5. O serviço deverá oferecer a cobertura mínima 8,5 milhões de habitantes no
Estado do Paraná com sinal digital estabelecido nas dez maiores cidades do PR
(Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava,
Paranaguá, Umuarama e Paranavaí);
1.2.6. Ter condições técnicas de trabalhar com multiprogramação;

1.3.

DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1.3.1. Forma de execução dos serviços:
1.3.1.1.
O regime de execução será de forma indireta, em regime de empreitada
por preço global.
1.3.2. Local da prestação dos serviços: o local de prestação dos serviços é o
Estado do Paraná, assegurando-se ao público a transmissão dos conteúdos nos
termos estabelecidos no item 1.2 deste documento.
1.3.3. Prazo de Contrato: o prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias
a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo
aditivo.
1.3.4. Início de Operação: precisa ter início na próxima segunda feira, dia
06/04/2020.

2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Em conformidade com o Decreto Estadual nº 4230/2020 de enfrentamento a
pandemia do COVID -19, assinado e publicado em Diário Oficial do Estado pelo
Governador do Estado do Paraná, no dia 16 de março de 2020, através do Art. 8º que
diz:
2
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“As aulas em escolas e universidades públicas estaduais ficam
suspensa a partir de 20 de março de 2020”.
2.2. Diante de tal suspensão, mais de um milhão de estudantes estarão em suas
residências, como medida de prevenção, desta forma, milhares de aulas deixaram de
ser ministradas, deixando os educandos com uma lacuna no aprendizado, que pode
ser suprida através do ensino a distância – EAD, disponibilizado por esta Secretaria
de Estado da Educação e do Esporte.
2.3. Tal medida, tem por objetivo o trabalho pedagógico desenvolvido para que os
alunos sejam afetados minimamente, ao que tange as aulas perdidas. Para isso,
nesse momento será necessário realizar contratação de serviços de transmissão
simultânea de conteúdos escolar e educacionais, em especial as aulas a distância
através de vídeos/aulas previamente preparadas por professores da Rede Estadual
de Ensino em consonância com a Lei de Diretrizes e Base Curricular – LDB.
2.4. Para que estas aulas possam ser oferecidas e consigam atingir os alunos a
solução prevê alguns recursos de comunicação, dentre os quais o Meio de
Transmissão dos conteúdos, dentre os quais uma emissora de TV.

3.

PESQUISA DE PREÇOS

3.1. A pesquisa de preços foi realizada pelo Grupo Administrativo Setorial da SEED,
junto às Emissora de Televisão mais representativas que atuam no Estado do Paraná
(RPC, Rede Massa, RIT TV, CNT, Rede Mercosul, Bandeirantes), no dia 01/04/2020:
3.2. Foram recebidas propostas apenas da Rede CNT, Grupo RIC TV e Rede
Mercosul.
3.3. A Rede MASSA declinou da apresentação de proposta nos seguintes termos:
“Apesar do objetivo nobre pretendido pela Secretaria, informamos que, infelizmente,
não temos condições de atender vossa solicitação”.
3.4. A RPC (Grupo Paranaense de Comunicação) declinou da apresentação de
proposta nos seguintes termos: “Agradecendo-lhes pelo interesse e pelo contato,
cumpre-nos informar que, tendo em vista (i) a enorme complexidade técnica da
operação proposta (necessidade de equipamentos adicionais, reconfiguração de
sistemas e processos, equipes técnicas, etc) e (ii) o risco de, ante o ineditismo do
modelo, colocarmos em xeque o próprio serviço público e essencial prestado pela
RPC, qual seja, o de bem informar a população em um momento tão crítico e tão
doloroso para todos, vemo-nos absolutamente impossibilitados de, na forma e nos
prazos propostos pela Secretaria de Educação, apresentar qualquer plano para a
execução dos serviços propostos.”
3
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3.5. Com base nas propostas apresentadas foi elaborado o Mapa Comparativo
anexado a este Termo, no qual são apresentados os preços e condições das ofertas
bem como considerações finais de análise:
Requisito: Início de Operação: precisa ter início na próxima segunda feira, dia 06/04/2020.
EMPRESA

ABRANGÊNCIA
POPULACIONAL

IMPLANTAÇÃO
SERVIÇOS

VALOR
MENSAL

Canal A: 06/04/2020

Rede Mercosul

9.200.000

Canal B: 15/04/2020

VALOR UNIT.
POPULACIONAL

R$

399.166,66

R$
0,04

R$

900.000,00

R$
0,09

R$

700.000,00

R$
0,10

Canal C: 15/04/2020
Canal A: 06/04/2020

Grupo RIC

9.595.398

Canal B: 06/04/2020
Canal C: 06/04/2020
Canal A: 05 a 15 dias

Rede CNT

7.277.915

Canal B: 05 a 15 dias
Canal C: 05 a 15 dias

Rede Massa

Sem condições de cotação de valores.

RPC

Não respondeu cotação dentro do prazo estabelecido.

Bandeirantes

Não respondeu cotação dentro do prazo estabelecido.

CAMPO DE OBSERVAÇÕES
Menor Valor Apresentado por capacidade Populacional:

Rede Mercosul

Valor Médio Apresentado capacidade Populacional:

Grupo RIC

Maior Valor apresentado capacidade Populacional:

Rede CNT

Embora a empresa Rede Mercosul tenha apresentado valor menor no mercado em termos
comparativos POPULACIONAIS, a mesma empresa não cumpre ao requisito de atendimento
de implantação dos serviços, o que é exigido para o dia 06/04/2020, impreterivelmente,
conforme proposta comercial e mapa comparativo.
Desta forma, consideramos por desclassificar a referida empresa Rede Mercosul e
considerar a empresa Grupo RIC, por atender fato primordial que é o
atendimento/disponibilização das aulas no dia 06/04/2020, bem como por atender de forma
mais ampla a capacidade de abrangência populacional em comparação com a empresa
Mercosul, conforme mapa comparativo.

4
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Portanto, salvo melhor entendimento, sugerimos efetivar a contratação com o Grupo RIC,
por atender todos os requisitos do Termo de Especificação Técnica, sendo o referido Grupo
com menor valor de mercado, que atende a todos os requisitos, conforme Mapa
Comparativo de Preços.

3.6. Fundamentado nesta pesquisa e suas considerações, optamos pela
contratação do GRUPO RIC TV, razão social: TV Independência Ltda., CNPJ nº
79.107.918/0001-94, pelo Valor total de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos
mil reais), justificado nos seguintes fatores:
1º) a urgência de implantação, na próxima segunda-feira, dia 06/04/2020, que se
justifica diante da situação de pandemia declarada pela OMS, bem como a
necessidade urgente de suprir as lacunas existentes criadas aos alunos da rede
pública de ensino que estão sem apresentação do conteúdo didático devido período
de isolamento social, conforme já justificado no item 2 deste documento;
2º) a abrangência de atendimento, fator de extrema importância para possibilitar o
alcance aos alunos de toda a Rede Pública Estadual de Ensino do território
paranaense, sem riscos de exclusão.

4.

EMBASAMENTO LEGAL

4.1. Lei Federal nº 13.979/2020, alterado e complementado pela Medida Provisória
nº 926/2020, combinado com o Decreto Estadual nº 4.315, de 21 de março de2020.

5.

SUSTENTABILIDADE

5.1.

A Contratada deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade:

I – Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários, para a execução de serviços;
II – Que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela ABNT sobre resíduos
sólidos;
III – Que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inservíveis, segundo disposto na Lei Estadual nº 16.075, de 1º de abril de 2009.

6.

PARCELAMENTO DO OBJETO

5
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6.1.

Os serviços a serem contratados não serão parcelados

7.
CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
7.1. Nos termos do art. 49, IV da Lei Complementar n. 123, de 2006, alterada pela
Lei Complementar nº 147/2014, não se aplica o estabelecimento de cota de até 25%
(vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte.

8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

8.1.

São obrigações da Contratada:

8.1.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Dispensa de
Licitação e de sua proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à
execução do objeto do Contrato;
8.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990),
ficando o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no Termo de
Dispensa de 67 Licitação, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor
correspondente aos danos sofridos;
8.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
8.1.5. Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede do
Contratante, além de provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se
for o caso;
8.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,
previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja
inadimplência não transfere responsabilidade ao Contratante;
8.1.7. Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede
do Contratante quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

6
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8.1.8. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
8.1.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir
a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;
8.1.10.
Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Termo de Dispensa de Licitação;
8.1.11.
Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
8.1.12.
Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do Contrato;
8.1.13.
Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico
especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no
Termo de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 21 da Lei Estadual n°
15.608/2007;
8.1.14.
Quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico,
insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de
concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e
aplicação da obra;
8.1.15.

Garantir ao Contratante:

a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução
do Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do Contratante;
8.1.16.
Enviar o arquivo digital da Nota Fiscal eletrônica, para o endereço de email: tiago.mariano@educacao.pr.gov.br, em no máximo 2 (dois) dias úteis após a
execução do objeto contratado.

7
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8.2.

São obrigações da Contratante:

8.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Dispensa
de Licitação e seus anexos;
8.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de
Licitação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.2.4. Comunicar à Contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
8.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de comissão ou de servidores especialmente designados;
8.2.6. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Dispensa de Licitação e seus
anexos;
8.2.7. Efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal
e fatura fornecida pela Contratada, no que couber;
8.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada.

9.

FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 10 (dez) dias da apresentação
da nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por
meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, destinado a
comprovar a regularidade com os Fiscos Federal, Estadual (inclusive do Estado do
Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o
FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições
do Termo de Dispensa de Licitação.
9.2. Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos
exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente
constatadas na nota fiscal, na prestação do serviço ou no cumprimento de obrigações
contratuais.
9.2.1. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos
dados da conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado,
8
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conforme o disposto no Decreto Estadual nº 4.505/2016, ressalvadas as exceções
previstas no mesmo diploma legal.
9.3.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100)
365

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.4. O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às
retenções na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os
respectivos normativos.
9.5. Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de
serviços efetivamente prestados.
9.6. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED efetivará o
pagamento devido, somente através de depósito em conta corrente da empresa no
Banco do Brasil, não sendo quitados débitos através de boletos bancários;
9.7. Para efeitos de pagamento pelo Setor Financeiro, é necessário que o CNPJ
registrado na conta corrente da empresa seja o mesmo de sua razão social, se for
diferente anexar junto à proposta autorização para que o Banco do Brasil realize o
pagamento no CNPJ indicado (Ex.: caso de matriz e filial);
9.8. As notas fiscais devem ser emitidas em nome da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte – SEED, CNPJ nº 76.416.965/0001-21, Av. Água Verde nº
2140, Curitiba/PR.

10.

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Para a habilitação na contratação direta de que trata a Lei e a elaboração do
termo de dispensa dever observar as regras constantes no Capítulo III do Título II da
Lei Estadual nº 15.608, de 2.007, no que couber.
9
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10.1.1.

Contrato Social consolidado ou todas as alterações;

10.1.2.

Documento de Identidade do representante legal da empresa;

10.1.3.

Procuração, se necessário;

10.1.4.

Prova de regularidade fiscal:

10.1.4.1.

Certidão negativa de débitos de tributos federais;

10.1.4.2.

Certidão negativa de débitos de tributos do Estado do Paraná;

10.1.4.3.
Certidão negativa de débitos de tributos estaduais (quando sediada em
outro estado);
10.1.4.4.

Certidão negativa de débitos de tributo municipais;

10.1.4.5.

Certidão negativa de débitos trabalhistas;

10.1.4.6.

Certificado de regularidade do FGTS;

10.1.5.

Consulta ao Cadastro Informativo Estadual – CADIN;

10.1.6.
Consulta sobre as empresas suspensas ou impedidas de licitar ou
contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná;
10.1.7.

Consulta Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas;

10.1.8.
Declaração de Cumprimento de Requisitos (Declaração do fornecedor
quanto a não utilização de não de obra infantil e a não ocorrência de caso de
nepotismo da presente contratação).
Obs.: A emissão do Certificado de Regularidade Fiscal – CRF do GMS, substitui as
certidões relacionadas no item 10.1.4, se todas estiverem com data de validade
vigente.

11.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1. É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão,
cisão ou incorporação da Contratada com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na contratação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

10
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11.2. A alteração subjetiva a que se refere o item 10.1 deverá ser formalizada por
termo aditivo ao contrato.

12.

CONTROLE DA EXECUÇÃO

12.1. O serviço terá início a partir da assinatura do Contrato.
12.2. Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, quando houver, no prazo de 02 (dois)
dias, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
no Termo de Dispensa de Licitação e na proposta (não se aplica).
12.2.1.
Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de
Dispensa de Licitação e na proposta, os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos
ou substituídos no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, às custas do Contratado, e no
caso de não serem atendidas as determinações deverão ser rejeitados.
12.2.2.
Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar
prazo para as correções.
12.3. Nos termos do art. 124 da Lei Estadual n° 15.608/2007, poderá ser dispensado
o recebimento provisório nos serviços de valor até R$ 176.000,00 (cento e setenta se
seis mil reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e
instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade (não se aplica).
12.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
12.4.1.
Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
12.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
do Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

13.

SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto.

14.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11
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14.1. Conforme disposições da Lei nº 15.608/2007, em especial artigos 147 a 162.

15.

DECRETO ESTADUAL Nº 4.993/2016

15.1. Os servidores que subscrevem este Termo de Dispensa de Licitação atestam
que observaram integralmente a regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual
n.º 4.993/2016 e a legislação vigente aplicável.

Curitiba, 02 de abril de 2020

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

Tiago Ledesma Mariano

Gláucio Roberto Dias

Chefe do Departamento de
Tecnologia e Inovação educacional

Diretor Geral

12
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

02/04/2020 17:37

DESPACHO
Retornamos para prosseguimento com a urgência que o caso requer .

Karina Ferraz de Oliveira
Assessoria DG
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINIST.SETORIAL-CHEFIA
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

02/04/2020 17:58

DESPACHO
INSTRUÇÃO DO PROCESSO:

Abaixo, documentos relacionados pertencentes ao processo.

* Termo de Especificação Técnica para cotação de preços:
* Propostas recebidas das empresas;
* Quadro comparativo de preços.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS
SETOR DE CONTRATOS - CONT

TERMO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

1

OBJETO

1.1 Prestação de serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar e educacionais
através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais digitais próprios em
operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos alunos matriculados na Rede
Pública Estadual de Ensino, durante o período de afastamento necessário ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE ABRANGÊNCIA
1.2.1 A transmissão deverá ser efetuada mediante subdivisão do sinal da emissora de TV,
com a devida aprovação, em caráter excepcional, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicação – MCTIC, de forma que, além do Canal de sua programação normal
deve disponibilizar à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED 3 (três) Canais
específicos, assim distribuídos:
Canal A – Específico para transmissão de aulas a alunos do 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental 2
Canal B – Específico para transmissão de aulas a alunos das 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental 2
Canal C – Específico para transmissão de aulas a alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Médio
1.2.2 Os canais devem ser acessíveis em TV digital, sem utilização de antena parabólica,
com maior cobertura possível no Estado do Paraná;
1.2.3 Os canais deverão possibilitar utilização ininterrupta e disponibilizar ao público a
grade horária da programação das aulas estabelecida pela SEED. A grade de programação
indicará os arquivos e respectivos horários de entrada e transmissão e será entregue à
emissora pela SEED com 48 horas de antecedência ao horário de transmissão;
1.2.4 Os arquivos com os conteúdos a serem exibidos serão gerados e fornecidos pela SEED
e disponibilizados para a emissora por meio digital (HD). Em caso de transmissão ao vivo, o
sinal deverá ser entregue via link de fibra;
1.2.5 O serviço deverá oferecer a cobertura mínima 8,5 milhões de habitantes no Estado
do Paraná com sinal digital estabelecido nas dez maiores cidades do Paraná (Curitiba,
Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava, Paranaguá,
Umuarama e Paranavaí);
1.2.6 Ter condições técnicas de trabalhar com multiprogramação;
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1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
1.3.1 Forma de execução dos serviços: O regime de execução será de forma indireta, em
regime de empreitada por preço global.
1.3.2 Local da prestação dos serviços: o local de prestação dos serviços é o Estado do
Paraná, assegurando-se ao público a transmissão dos conteúdos nos termos estabelecidos
no item 1.2 deste documento.
1.3.3 Prazo de Contrato: o prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo.
1.3.4 Início de Operação: precisa ter início na próxima segunda feira, dia 06/04/2020.

__________________________________________________________________________
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Curitiba, 01 de Abril de 2020.
A
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado do Paraná
At. Senhor Secretário Renato Feder

Ref.: Transmissão Especial de Conteúdo Escolar
Com base “Termo de Especificação Técnica” emitido pela Secretaria de Educação e do Esporte do
Estado do Paraná, cujo “Objeto” indica “Prestação de serviços de transmissão simultânea de
conteúdos escolar e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3 (três) canais
/multicanais digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos alunos
matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de afastamento necessário ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus - COVID-19, a Rádio e Televisão OM Ltda. – Rede CNT oficializa proposta considerando:
1. Dos Dados Cadastrais da Proponente
Nome Fantasia:

CNT Curitiba

Canal:

Aberto - Canal 6.1

Razão Social:

Rádio e Televisão OM Ltda.

CPNJ:

77.237.733/0001-79

Insc. Estadual:

10.189.812-18

Insc. Municipal

151.437-2

CNAE

60.21.7.00 Televisão Aberta

Endereço :

Rua Francisco Caron, 1.100

Bairro

Pilarzinho

CEP

82.120-200

Cidade

Curitiba

UF

PR

Fone

(41) 2169.7256

e-mail geral

diretoria@redecnt.com.br

e-mail

diretoria@redecnt.com.br

Site

www.redecnt.com.br

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE ABRANGÊNCIA
1.2.1 A transmissão deverá ser efetuada mediante subdivisão do sinal da emissora de TV, com a
devida aprovação, em caráter excepcional, pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicação – MCTIC, de forma que, além do Canal de sua programação normal deve
disponibilizar à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte – SEED 3 (três) Canais específicos,
assim distribuídos:
Canal A – Específico para transmissão de aulas a alunos do 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental 2
Canal B – Específico para transmissão de aulas a alunos das 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental 2
Canal C – Específico para transmissão de aulas a alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio
Rede CNT CURITIBA – Rádio e Televisão OM Ltda.
Rua Francisco Caron, 1.100 – Pilarzinho – 82.120-200 Curitiba PR – Fone: (41) 2169-7256
www.redecnt.com.br
Pág.: 1/5
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1.2.2 Os canais serão acessíveis em TV digital, sem utilização de antena parabólica, com maior
cobertura possível no Estado do Paraná;
1.2.3 Os canais serão possibilitar utilização ininterrupta e disponibilizar ao público a grade
horária da programação das aulas estabelecida pela SEED. A grade de programação indicará os
arquivos e respectivos horários de entrada e transmissão e será entregue à emissora pela SEED
com 48 horas de antecedência ao horário de transmissão;
1.2.4 Os arquivos com os conteúdos a serem exibidos serão gerados e fornecidos pela SEED e
disponibilizados para a emissora por meio digital (HD). Em caso de transmissão ao vivo, o sinal
deverá ser entregue via link de fibra;
1.2.5 O serviço terá a cobertura total da Rádio e Televisão OM Ltda. – REDE CNT, e seus canais
retransmissores no Estado do Paraná com sinal digital estabelecido nas principais cidades do
Paraná (Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava,
Paranaguá e Paranavaí); (*) Vide Quadro Descritivo a seguir.
1.2.6 A emissora proponente confirma ter condições técnicas de trabalhar com
multiprogramação;, desde que aprovada previamente pelo MCTIC.

(*) Dos Canais de Distribuição Rede CNT
A Rede CNT, no Estado do Paraná, detém outorga de duas emissoras geradoras – CNT Curitiba e
CNT Londrina, com área própria de cobertura, como também detém outorga de diversos canais
retransmissores em outras regiões do Estado, conforme as seguintes especificações:
Emissora
Localidade

Almirante Tamandaré
Araucária
Bocaiúva do Sul
Campina Grande do Sul
Campo Largo
Campo Magro
Colombo
Contenda
Curitiba
Fazenda Rio Grande
Mandirituba
Pinhais
Piraquara
Quatro Barras
São José dos Pinhais
Guaratuba
Antonina
Paranaguá
Carambeí
Ponta Grossa
Teixeira Soares
Total CNT Curitiba

CNT CURITIBA
Canal

6.1

44.1
13.1
16.1
5

N.º/Cidades

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21

População

115.364
137.452
12.477
42.547
127.309
28.244
237.402
17.961
1.908.359
95.225
25.662
129.445
107.751
22.651
307.530
35.986
19.420
152.975
22.282
344.332
11.834
3.902.208

Tesp. Potencial

108.719
125.755
4.611
30.221
91.968
24.151
229.497
11.062
1.894.237
91.349
11.653
129.329
107.406
20.386
301.287
31.225
19.420
152.975
15.196
331.626
4.482
3.736.556

Domicilios c/ TV

34.894
42.058
3.643
12.962
39.877
8.611
73.564
5.394
691.275
28.458
7.723
41.024
30.866
7.051
97.010
11.691
6.218
46.254
6.561
111.848
3.544
1.310.526

IPC

0,0499
0,0692
0,0026
0,0172
0,0085
0,0089
0,1070
0,0049
1,9649
0,0362
0,0040
0,0798
0,0248
0,0048
0,1627
0,0166
0,0074
0,0778
0,0071
0,2020
0,0022
2,8585
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Emissora
Localidade

Bela Vista do Paraíso
Califórnia
Cambé
Cornélio Procópio
Florestópolis
Ibiporã
Jataizinho
Leópolis
Londrina
Mauá da Serra
Nova América da Colina
Nova Santa Bárbara
Prado Ferreira
Rancho Alegre
Rolândia
Santa Cecília do Pavão
São Jerônimo da Serra
São Sebastião da Amoreira
Sertaneja
Uraí
Araruna
CAMPO MOURÃO
Engenheiro Beltrão
Luziana
Peabiru
Ângulo
Arapongas
Astorga
Atalaia
Bom Sucesso
Borrazópolis
Cambira
Colorado
Corumbataí do Sul
Doutor Camargo
Fênix
Floresta
Flórida
Godoy Moreira
Iguaraçu
Itambé
Ivatuba
Jandaia do Sul
Japurá
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
MARINGÁ
Marumbi
Ourizona
Paiçandu
Pitangueiras
Presidente Castelo Branco
Sabáudia
São João do Ivaí
São Jorge do Ivaí
Sarandi
Sub total CNT Londrina

CNT TROPICAL - LONDRINA
Canal

7.1

12.1

15.1

3

N.º/Cidades

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
57

População

15.656
8.583
105.347
48.677
11.087
53.356
12.615
4.131
558.439
10.039
3.545
4.217
3.718
3.963
64.726
3.544
11.519
8.985
5.633
11.662
14.098
94.153
14.314
7.455
14.198
2.974
118.477
26.196
3.999
7.019
7.280
7.808
23.941
3.617
6.069
4.898
6.603
2.697
3.178
4.343
6.210
3.240
21.341
9.307
22.164
34.559
34.955
406.693
4.765
3.494
40.156
3.140
5.227
6.702
11.005
5.676
94.181
2.035.574

Tesp. Potencial

4.697
2.575
99.237
20.298
6.187
41.938
7.090
1.483
552.855
3.012
1.666
3.479
2.885
3.234
53.399
2.403
4.412
7.682
4.236
4.093
4.779
92.364
9.018
4.413
12.182
2.671
77.365
16.399
3.255
4.092
2.810
4.708
8.403
2.239
4.054
3.208
6.359
1.893
1.506
3.179
5.788
1.364
17.201
6.664
19.349
27.060
32.648
404.660
3.083
3.284
39.714
1.046
2.357
5.254
4.347
4.336
91.261
1.761.175

Domicilios c/ TV

5.322
2.849
34.664
16.923
3.611
17.432
4.050
1.362
191.536
2.965
1.157
1.454
1.143
1.415
21.404
1.262
3.571
2.859
2.067
4.125
4.847
32.133
5.040
2.540
4.807
1.021
39.926
9.078
1.406
2.300
2.708
2.606
8.345
1.272
2.211
1.703
2.237
887
1.114
1.428
2.095
984
7.391
3.048
7.123
11.790
11.606
139.677
1.601
1.192
12.755
1.004
1.711
2.181
3.887
2.068
29.927
688.820

IPC

0,0077
0,0037
0,0525
0,0285
0,0046
0,0248
0,0044
0,0011
0,4121
0,0041
0,0010
0,0007
0,0012
0,0015
0,0352
0,0012
0,0020
0,0034
0,0024
0,0059
0,0005
0,0576
0,0062
0,0020
0,0053
0,0010
0,0660
0,0152
0,0018
0,0024
0,0003
0,0031
0,0012
0,0014
0,0027
0,0017
0,0030
0,0012
0,0014
0,0018
0,0027
0,0001
0,0112
0,0042
0,0101
0,0175
0,0157
0,3340
0,0015
0,0016
0,0170
0,0001
0,0002
0,0027
0,0004
0,0027
0,0446
1,2401
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RTV's Retransmissoras:

PARANÁ

Localidade

Canal

N.º/Cidades

Bituruna
Braganey
Cafelândia
Campina da Lagoa
Cascavel
Corbélia
Iracema do Norte
Juranda
Nova Aurora
Ouro Verde do Oeste
Quarto Centenário
Racho Alegre do Oeste
Santa Tereza do Oeste
São José das Palmeiras
São Pedro do Iguaçú
Tupãssi
Ubiratã
Vera Cruz do Oeste
CIANORTE
Indianópolis
Jussara
São Tomé
Terra Boa
Foz do Iguaçu
Matelãndia
Missal
Ramilândia
Santa Terezinha de Itaipu
Guarapuava
Pinhão
Lapa
Loanda
Santa Cruz de Monte Castelo
São Pedro do Paraná
Cidade Gaúcha
Floraí
Nova Aliança do Ivaí
Paranavaí
Rondon
São Manoel do Paraná
Tamboara
Uniflor
Sub Total Retransmissoras Paraná

29.1

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42

16.627
5.687
17.175
15.042
319.608
17.193
2.462
7.650
11.300
6.023
4.764
2.800
10.471
3.816
6.286
8.277
21.762
8.918
79.571
4.504
7.026
5.715
16.991
264.044
17.640
10.879
4.435
22.992
180.364
32.322
48.067
22.903
8.113
2.443
12.326
5.103
1.536
87.850
9.581
2.189
5.064
2.614
1.340.133

9.694
2.753
8.502
5.641
310.339
13.772
1.519
3.672
5.209
3.596
2.082
1.187
9.047
1.794
3.665
5.016
9.662
6.617
72.489
2.428
6.092
3.326
7.340
262.460
8.432
4.188
2.249
18.624
10.181
167.558
30.667
21.987
1.278
2.994
4.819
3.429
1.147
84.424
4.302
1.379
3.935
1.430
1.130.925

4.172
1.943
5.775
5.319
106.656
5.793
874
2.640
3.957
2.012
1.645
1.430
3.427
1.299
2.154
2.942
2.942
3.027
26.394
1.539
2.355
1.829
5.537
86.357
5.805
3.882
1.368
7.442
57.301
10.125
15.523
7.719
2.768
1.150
3.945
1.872
507
29.820
3.116
769
1.784
872
437.786

0,0038
0,0002
0,0008
0,0001
0,2076
0,0079
0,0007
0,0003
0,0040
0,0002
0,0011
0,0002
0,0036
0,0001
0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0449
0,0015
0,0030
0,0019
0,0063
0,1517
0,0007
0,0005
0,0001
0,0097
0,0898
0,0150
0,0149
0,0111
0,0027
0,0011
0,0040
0,0026
0,0005
0,0510
0,0040
0,0004
0,0019
0,0009
0,6519

Total CNT Paraná

16

120

7.277.915

6.628.656

2.437.132

4,7505

13.1

46.1

33.1

18.1
21.1
9.1

12.1

População

Tesp. Potencial

Domicilios c/ TV

IPC

1.3 DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
1.3.1 Forma de execução dos serviços: O regime de execução será de forma indireta, em
regime de empreitada por preço global.
1.3.2 Local da prestação dos serviços: o local de prestação dos serviços é o Estado do Paraná,
assegurando-se ao público a transmissão dos conteúdos nos termos estabelecidos no item 1.2
deste documento.
1.3.3 Prazo de Contrato: o prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período mediante termo aditivo.
1.3.4 Início de Operação: iniciará entre 5 a 15 dias após liberação da multiprogramação pela
Secretaria de Radiodifusão do MCTIC.
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1.4 Do Valor Mensal de Prestação (incluindo encargos)
Pela estruturação do sistema operacional com a transmissão simultânea de conteúdo em três
canais (6.2, 6.3, 6.4) disponibilizado diariamente em 24 horas, o valor necessário para implantação é
de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) por mês de transmissão, com validade nos três meses
acordados. A forma de pagamento será negociado entre as partes.

Colocamo-nos a disposição para uma análise mais aprofundada dessa operação excepcional.

Responsável pela elaboração da proposta e pela empresa:

Rodrigo Martinez
Superintende Institucional Rede CNT
Rádio e Televisão OM Ltda.
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Emissora

Municípios

População

Domicílios

IPC 2019

RIC RECORD TV CURITIBA

44

4.546.402

1.626.954

2,910

RIC RECORD TV LONDRINA

42

1.472.260

524.419

0,795

RIC RECORD TV MARINGÁ

101

1.767.467

637.353

0,922

RIC RECORD TV CENTRO-OESTE

59

1.809.269

640.086

0,936

RIC RECORD TV PARANÁ

246

9.595.398

3.428.812

5,563

FONTE IPC: IBOPE
INTELIGÊNCIA | PYXIS CONSUMOS 2019.
Cobertura RIC RECORD TV a partir de 01/08/2019
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RIC RECORD TV CURITIBA
Emissora / Regional

Municípios

População

Domicílios

IPC 2019

Grande Curitiba

Almirante Tamandaré

116.212

40.920

0,047

Grande Curitiba

Araucária

138.156

49.942

0,068

Grande Curitiba

Balsa Nova

12.695

4.728

0,005

Grande Curitiba

Bocaiúva do Sul

12.569

4.465

0,005

Grande Curitiba

Campina Grande do Sul

42.860

15.199

0,018

Grande Curitiba

Campo do Tenente

7.860

2.538

0,002

Grande Curitiba

Campo Largo

128.244

46.944

0,062

Grande Curitiba

Campo Magro

28.452

10.213

0,010

Grande Curitiba

Colombo

239.146

85.309

0,102

Grande Curitiba

Contenda

18.093

6.400

0,007

Grande Curitiba

Curitiba

1.921.104

702.367

1,712

Grande Curitiba

Fazenda Rio Grande

95.925

33.895

0,037

Grande Curitiba

Itaperuçu

27.702

9.619

0,008

Grande Curitiba

Lapa

48.420

17.819

0,019

Grande Curitiba

Mandirituba

25.851

9.468

0,009

Grande Curitiba

Pinhais

129.582

47.150

0,072

Grande Curitiba

Piraquara

103.572

36.955

0,041

Grande Curitiba

Quatro Barras

22.782

8.412

0,012

Grande Curitiba

Rio Branco do Sul

32.743

11.390

0,011

Grande Curitiba

São José dos Pinhais

309.790

114.992

0,164

Grande Curitiba

Tijucas do Sul

16.468

6.134

0,005

Total

Grande Curitiba

3.478.226

1.264.859

2,416

RICTV Curitiba

Agudos do Sul

9.195

3.401

0,0030

RICTV Curitiba

Piên

12.547

4.213

0,0040

RICTV Curitiba

Quitandinha

18.871

6.850

0,0060

RICTV Curitiba

Rio Negro

34.106

11.579

0,0160

Total

RIC RECORD TV CURITIBA

74.719

26.043

0,029

Litoral

Antonina

19.514

6.545

0,008

Litoral

Guaraqueçaba

7.981

2.494

0,002
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Litoral

Guaratuba

36.223

12.774

0,017

Litoral

Matinhos

33.673

12.619

0,017

Litoral

Morretes

16.662

5.492

0,007

Litoral

Paranaguá

154.099

49.342

0,072

Litoral

Pontal do Paraná

25.580

10.022

0,014

Total

Litoral

293.732

99.288

0,137

Região de Ponta Grossa

Carambeí

22.446

7.455

0,010

Região de Ponta Grossa

Castro

72.026

23.406

0,028

Região de Ponta Grossa

Fernandes Pinheiro

5.922

1.871

0,002

Região de Ponta Grossa

Irati

60.869

21.077

0,026

Região de Ponta Grossa

Palmeira

34.273

11.489

0,014

Região de Ponta Grossa

Ponta Grossa

346.862

118.151

0,186

Região de Ponta Grossa

Porto Amazonas

4.871

1.648

0,002

Região de Ponta Grossa

Reserva

26.960

8.874

0,007

Região de Ponta Grossa

Rio Azul

15.174

5.024

0,005

Região de Ponta Grossa

Teixeira Soares

11.765

3.935

0,004

Região de Ponta Grossa

Telêmaco Borba

77.844

27.056

0,037

Região de Ponta Grossa

Tibagi

20.713

6.778

0,007

Total

Região de Ponta Grossa

699.725

236.764

0,328

TOTAL

RIC RECORD TV CURITIBA

4.546.402

1.626.954

2,910

RIC RECORD TV MARINGÁ
Emissora / Regional

Municípios

População

Domicílios

IPC 2019

Região de Maringá

Alto Paraná

14.801

5.144

0,005

Região de Maringá

Amaporã

5.740

2.097

0,002

Região de Maringá

Araruna

14.202

5.019

0,005

Região de Maringá

Barbosa Ferraz

12.268

4.368

0,004

Região de Maringá

Boa Esperança

4.413

1.549

0,002

Região de Maringá

Cafeara

2.932

1.024

0,001

Região de Maringá

Cafezal do Sul

4.276

1.539

0,002

Região de Maringá

Cambira

7.865

2.787

0,003

Região de Maringá

Campo Mourão

94.650

34.050

0,053

Região de Maringá

Centenário do Sul

11.144

3.952

0,004

Região de Maringá

Cianorte

80.156

29.095

0,044

Região de Maringá

Colorado

24.018

8.828

0,012
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Região de Maringá

Corumbataí do Sul

3.644

1.204

0,001

Região de Maringá

Cruzeiro do Oeste

21.393

7.833

0,009

Região de Maringá

Cruzeiro do Sul

4.653

1.576

0,002

Região de Maringá

Engenheiro Beltrão

14.230

5.218

0,006

Região de Maringá

Farol

3.347

1.105

0,001

Região de Maringá

Fênix

4.813

1.807

0,002

Região de Maringá

Godoy Moreira

3.201

1.145

0,001

Região de Maringá

Goioerê

29.831

10.510

0,013

Região de Maringá

Guairaçá

6.482

2.282

0,003

Região de Maringá

Guaporema

2.309

744

0,001

Região de Maringá

Guaraci

5.532

1.997

0,002

Região de Maringá

Inajá

3.160

1.117

0,001

Região de Maringá

Indianópolis

4.537

1.619

0,002

Região de Maringá

Iretama

10.685

3.716

0,004

Região de Maringá

Itaguajé

4.639

1.636

0,002

Região de Maringá

Jaguapitã

13.416

4.777

0,006

Região de Maringá

Janiópolis

5.940

1.993

0,002

Região de Maringá

Japurá

9.375

3.307

0,004

Região de Maringá

Jardim Olinda

1.406

466

0,001

Região de Maringá

Juranda

7.706

2.638

0,003

Região de Maringá

Jussara

7.078

2.475

0,003

Região de Maringá

Kaloré

4.359

1.574

0,002

Região de Maringá

Loanda

23.029

8.202

0,011

Região de Maringá

Luiziana

7.509

2.516

0,002

Região de Maringá

Mamborê

13.874

4.908

0,005

Região de Maringá

Mariluz

10.633

3.590

0,003

Região de Maringá

Marumbi

4.800

1.703

0,002

Região de Maringá

Mirador

2.331

800

0,001

REgião de Maringá

Moreira Sales

12.574

4.570

0,004

Região de Maringá

Nossa Senhora das Graças

4.083

1.464

0,002

Região de Maringá

Nova Aliança do Ivaí

1.539

530

0,001

Região de Maringá

Nova Esperança do Sudoeste

5.232

1.759

0,002

Região de Maringá

Nova Londrina

13.585

4.703

0,006

Região de Maringá

Novo Itacolomi

2.929

1.020

0,001

Região de Maringá

Paranacity

11.348

4.006

0,004

Região de Maringá

Paranapoema

3.140

1.139

0,001

Região de Maringá

Paranavaí

87.849

31.833

0,048

Região de Maringá

Peabiru

14.302

4.983

0,006

Região de Maringá

Perobal

6.150

2.185

0,002
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Região de Maringá

Pérola

11.181

4.200

0,005

Região de Maringá

Pitangueiras

3.163

1.071

0,001

Região de Maringá

Planaltina do Paraná

4.335

1.495

0,002

Região de Maringá

Quarto Centenário

4.799

1.617

0,002

Região de Maringá

Quinta do Sol

4.898

1.680

0,002

Região de Maringá

Rancho Alegre D'Oeste

2.821

934

0,001

Região de Maringá

Rondon

9.651

3.315

0,004

Região de Maringá

Sabáudia

6.751

2.355

0,003

Região de Maringá

Santo Antônio do Caiuá

2.761

981

0,001

Região de Maringá

Santo Inácio

5.546

1.959

0,003

Região de Maringá

São Carlos do Ivaí

6.867

2.370

0,003

Região de Maringá

São João do Caiuá

6.069

2.139

0,002

Região de Maringá

São João do Ivaí

11.018

3.944

0,004

Região de Maringá

São Pedro do Ivaí

11.008

3.801

0,004

Região de Maringá

São Tomé

5.757

1.996

0,002

Região de Maringá

Tamboara

5.101

1.870

0,002

Região de Maringá

Tapejara

16.079

5.628

0,006

Região de Maringá

Terra Boa

17.116

6.028

0,007

Região de Maringá

Terra Rica

16.612

5.916

0,006

Região de Maringá

Tuneiras do Oeste

8.898

3.139

0,003

Região de Maringá

Umuarama

110.763

41.073

0,063

Região de Maringá

Uniflor

2.633

900

0,001

Região de Maringá

Xambrê

6.001

2.124

0,002

Total

Maringá

952.936

340.637

0,438

Grande Maringá

Ângulo

2.996

1.053

0,001

Grande Maringá

Astorga

26.388

9.518

0,012

Grande Maringá

Atalaia

4.028

1.437

0,002

Grande Maringá

Bom Sucesso

7.036

2.469

0,003

Grande Maringá

Doutor Camargo

6.114

2.292

0,003

Grande Maringá

Floraí

5.092

1.905

0,002

Grande Maringá

Floresta

6.652

2.431

0,003

Grande Maringá

Flórida

2.717

958

0,001

Grande Maringá

Iguaraçu

4.301

1.551

0,002

Grande Maringá

Itambé

6.256

2.149

0,003

Grande Maringá

Ivatuba

2.777

1.029

0,001

Grande Maringá

Jandaia do Sul

21.486

7.650

0,010

Grande Maringá

Lobato

4.786

1.738

0,002

Grande Maringá

Mandaguaçu

22.327

7.751

0,009

Grande Maringá

Mandaguari

34.813

12.549

0,017
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Grande Maringá

Maria Helena

5.976

2.106

0,002

Grande Maringá

Marialva

35.189

12.389

0,017

Grande Maringá

Maringá

408.651

152.574

0,308

Grande Maringá

Munhoz de Melo

3.966

1.450

0,002

Grande Maringá

Nova Esperança

28.040

10.116

0,013

Grande Maringá

Ourizona

3.520

1.227

0,002

Grande Maringá

Paiçandu

40.451

14.157

0,017

Grande Maringá

Paraíso do Norte

13.443

4.813

0,007

Grande Maringá

Presidente Castelo Branco

5.262

1.813

0,002

Grande Maringá

Santa Fé

11.777

4.214

0,005

Grande Maringá

São Jorge do Ivaí

5.614

2.113

0,003

Grande Maringá

Sarandi

94.873

33.264

0,035

Total

Grande Maringá

814.531

296.716

0,484

Total

RIC RECORD TV MARINGÁ

1.767.467

637.353

0,922

RIC RECORD TV LONDRINA
Emissora / Regional

Municípios

População

Domicílios

IPC 2019

Região de Londrina

Abatiá

7.825

2.718

0,003

Região de Londrina

Apucarana

133.666

47.367

0,068

Região de Londrina

Bandeirantes

32.725

10.989

0,013

Região de Londrina

Borrazópolis

7.311

2.634

0,003

Região de Londrina

Califórnia

8.635

3.029

0,004

Região de Londrina

Congonhinhas

8.655

3.118

0,003

Região de Londrina

Cornélio Procópio

48.972

17.237

0,026

Região de Londrina

Guapirama

3.963

1.386

0,001

Região de Londrina

Jacarezinho

40.366

13.554

0,018

Região de Londrina

Jundiaí do Sul

3.369

1.170

0,001

Região de Londrina

Leópolis

4.158

1.382

0,001

Região de Londrina

Marilândia do Sul

9.134

3.113

0,003

Região de Londrina

Mauá da Serra

10.113

3.479

0,003

Região de Londrina

Nova América da Colina

3.571

1.165

0,001

Região de Londrina

Nova Fátima

8.417

2.905

0,003

Região de Londrina

Nova Santa Bárbara

4.248

1.580

0,001
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Região de Londrina

Ribeirão do Pinhal

13.622

4.716

0,005

Região de Londrina

Rio Bom

3.336

1.194

0,001

Região de Londrina

Santa Amélia

3.629

1.196

0,001

Região de Londrina

Santa Cecília do Pavão

3.570

1.254

0,001

Região de Londrina

Santa Mariana

12.397

4.383

0,005

Região de Londrina

Santo Antônio da Platina

46.156

15.967

0,020

Região de Londrina

Santo Antônio do Paraíso

2.298

786

0,001

Região de Londrina

São Jerônimo da Serra

11.604

3.791

0,003

Região de Londrina

São Sebastião da Amoreira

9.051

3.039

0,003

Total

Londrina

440.791

153.152

0,192

Grande Londrina

Arapongas

119.348

42.885

0,060

Grande Londrina

Assaí

16.117

5.506

0,006

Grande Londrina

Bela Vista do Paraíso

15.749

5.493

0,007

Grande Londrina

Cambé

106.121

36.909

0,049

Grande Londrina

Florestópolis

11.168

3.597

0,004

Grande Londrina

Ibiporã

53.748

18.899

0,024

Grande Londrina

Jataizinho

12.570

4.352

0,004

Grande Londrina

Londrina

560.242

205.641

0,387

Grande Londrina

Miraselva

1.889

652

0,001

Grande Londrina

Porecatu

13.313

4.487

0,006

Grande Londrina

Prado Ferreira

3.742

1.262

0,001

Grande Londrina

Rancho Alegre

3.992

1.456

0,002

Grande Londrina

Rolândia

65.202

23.267

0,033

Grande Londrina

Sertaneja

5.674

2.024

0,002

Grande Londrina

Sertanópolis

16.599

5.836

0,008

Grande Londrina

Tamarana

14.247

4.847

0,004

Grande Londrina

Uraí

11.748

4.154

0,005

Total

Grande Londrina

1.031.469

371.267

0,603

Total

RIC RECORD TV LONDRINA

1.472.260

524.419

0,795

RIC RECORD TV CENTRO-OESTE
Emissora / Regional

Municípios

População

Domicílios

IPC 2019

Região de Cascavel

Anahy

2.922

1.019

0,001

Região de Cascavel

Braganey

5.729

1.950

0,002

Região de Cascavel

Cafelândia

17.301

6.192

0,008
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Região de Cascavel

Campo Bonito

4.180

1.301

0,001

Região de Cascavel

Cascavel

318.986

116.127

0,197

Região de Cascavel

Catanduvas

10.376

3.326

0,004

Região de Cascavel

Corbélia

17.319

6.036

0,008

Região de Cascavel

Entre Rios do Oeste

4.438

1.617

0,003

Região de Cascavel

Ibema

6.443

2.162

0,002

Região de Cascavel

Iguatu

2.321

819

0,001

Região de Cascavel

Jesuítas

8.909

3.201

0,003

Região de Cascavel

Lindoeste

5.108

1.682

0,002

Região de Cascavel

Nova Aurora

11.383

3.843

0,004

Região de Cascavel

Pato Bragado

5.472

1.973

0,003

Região de Cascavel

Santa Lúcia

3.984

1.406

0,002

Região de Cascavel

Santa Tereza do Oeste

10.548

3.503

0,004

Região de Cascavel

São José das Palmeiras

3.766

1.321

0,001

Região de Cascavel

São Pedro do Iguaçu

6.332

2.164

0,002

Região de Cascavel

Tupãssi

8.338

3.032

0,004

Região de Cascavel

Vera Cruz do Oeste

8.984

3.057

0,003

Total

Região de Cascavel

462.839

165.731

0,255

Região de Foz do Iguaçu

Diamante D'Oeste

5.317

1.781

0,002

Região de Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu

265.984

89.173

0,135

Região de Foz do Iguaçu

Itaipulândia

10.645

3.866

0,005

Região de Foz do Iguaçu

Matelândia

17.249

6.106

0,008

Região de Foz do Iguaçu

Medianeira

45.921

16.351

0,025

Região de Foz do Iguaçu

Missal

10.959

3.949

0,005

Região de Foz do Iguaçu

Ramilândia

4.468

1.469

0,001

Região de Foz do Iguaçu

Santa Helena

26.101

9.656

0,012

Região de Foz do Iguaçu

Santa Terezinha de Itaipu

23.161

7.914

0,010

Região de Foz do Iguaçu

São Miguel do Iguaçu

27.663

9.466

0,012

Região de Foz do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

4.671

1.618

0,003

Total

Região de Foz do Iguaçu

442.139

151.349

0,218

Região de Toledo

Assis Chateaubriand

34.314

12.557

0,014

Região de Toledo

Brasilândia do Sul

2.965

1.003

0,001

Região de Toledo

Formosa do Oeste

7.171

2.541

0,003

Região de Toledo

Guaíra

33.091

11.633

0,015

Região de Toledo

Iracema do Oeste

2.371

863

0,001

Região de Toledo

Marechal Cândido Rondon

51.735

19.806

0,031

Região de Toledo

Maripá

5.313

2.105

0,003

Região de Toledo

Mercedes

5.485

1.973

0,003

Região de Toledo

Nova Santa Rosa

7.727

3.087

0,004

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 02/04/2020 18:08.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

260
5

41
13

Região de Toledo

Ouro Verde do Oeste

6.067

2.071

0,002

Região de Toledo

Palotina

31.114

11.449

0,018

Região de Toledo

Quatro Pontes

4.061

1.468

0,003

Região de Toledo

Toledo

136.534

50.382

0,080

Total

Região de Toledo

327.948

120.938

0,178

Guarapuava

Guarapuava

181.413

60.883

0,085

Total

Guarapuava

181.413

60.883

0,085

Sudoeste

Bom Sucesso do Sul

3.383

1.131

0,001

Sudoeste

Chopinzinho

19.650

6.848

0,010

Sudoeste

Clevelândia

17.326

5.762

0,007

Sudoeste

Dois Vizinhos

37.342

14.582

0,022

Sudoeste

Francisco Beltrão

88.728

32.819

0,052

Sudoeste

Honório Serpa

5.678

1.748

0,002

Sudoeste

Itapejara d'Oeste

11.771

4.266

0,005

Sudoeste

Mariópolis

6.687

2.403

0,003

Sudoeste

Palmas

49.350

15.749

0,018

Sudoeste

Pato Branco

78.252

29.772

0,051

Sudoeste

Prudentópolis

52.171

17.514

0,017

Sudoeste

Renascença

6.995

2.414

0,004

Sudoeste

São João

10.668

3.771

0,005

Sudoeste

Vitorino

6.929

2.406

0,003

Total

Sudoeste

394.930

141.185

0,200

Total

RIC RECORD TV CENTRO-OESTE

1.809.269

640.086

0,936
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS
SETOR DE CONTRATOS - CONT

MAPA COMPARATIVO
Protocolo: xxxxxxxxxxxxx
Descrição dos serviços: Prestação de serviços de transmissão simultânea de conteúdos
escolar e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 03 (três)
canais/multicanais digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de
aulas aos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de
afastamento necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus - COVID-19.
Canal A – Específico para transmissão de aulas a alunos do 6º e 7º anos do Ensino
Fundamental 2
Canal B – Específico para transmissão de aulas a alunos das 8º e 9º anos do Ensino
Fundamental 2
Canal C – Específico para transmissão de aulas a alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio

Início de Operação: precisa ter início na próxima segunda feira, dia 06/04/2020.

EMPRESA

ABRANGÊNCIA
POPULACIONAL

IMPLANTAÇÃO
SERVIÇOS

VALOR
MENSAL

Canal A: 06/04/2020

Rede Mercosul

9.200.000

Canal B: 15/04/2020

VALOR UNIT.
POPULACIONAL

R$

399.166,66

R$
0,04

R$

900.000,00

R$
0,09

R$

700.000,00

R$
0,10

Canal C: 15/04/2020
Canal A: 06/04/2020

Grupo RIC

9.595.398

Canal B: 06/04/2020
Canal C: 06/04/2020
Canal A: 05 a 15 dias

Rede CNT

7.277.915

Canal B: 05 a 15 dias
Canal C: 05 a 15 dias

Rede Massa

Sem condições de cotação de valores.

RPC

Sem condições de cotação de valores.

BANDEIRANTES Não respondeu cotação dentro do prazo estabelecido.
CAMPO DE OBSERVAÇÕES
Menor Valor Apresentado por capacidade Populacional:

Rede Mercosul

Valor Médio Apresentado capacidade Populacional:

Grupo RIC

Maior Valor apresentado capacidade Populacional:

Rede CNT
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE – SEED
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL - GAS
SETOR DE CONTRATOS - CONT

Embora a empresa Rede Mercosul tenha apresentado valor menor no mercado em termos
comparativos POPULACIONAIS, a mesma empresa não cumpre ao requisito de atendimento
de implantação dos serviços, o que é exigido para o dia 06/04/2020, impreterivelmente,
conforme proposta comercial e mapa comparativo.
Desta forma, consideramos por desclassificar a referida empresa Rede Mercosul e considerar
a empresa Grupo RIC, por atender fato primordial que é o atendimento/disponibilização das
aulas no dia 06/04/2020, bem como por atender de forma mais ampla a capacidade de
abrangência populacional em comparação com a empresa Mercosul, conforme mapa
comparativo.
Portanto, salvo melhor entendimento, sugerimos efetivar a contratação com o Grupo RIC, por
atender todos os requisitos do Termo de Especificação Técnica, sendo o referido Grupo com
menor valor de mercado que atende a todos os requisitos, conforme Mapa Comparativo de
preços.

Beatriz Kaiser do Nascimento
Chefe/GAS/SEED
Elaboração da Cotação
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Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 88dcc6a94a55d7bf18d442bc0b1c38bc.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: MAPACOMPARATIVODEPREAOS.pdf.
Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 02/04/2020 18:10.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 02/04/2020 18:10.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
88dcc6a94a55d7bf18d442bc0b1c38bc.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
CONTRATOS

DESPACHO
DE: GAS/CONT
PARA: GOFS/IO/SEED

O protocolado refere se à Contratação de Emissora de TV para transmissão de
conteúdos escolar e educacionais (aulas).
Solicitamos Indicação Orçamentária e Empenho no valor de R$900.000,00
(novecentos mil reais), para realizar a contratação da empresa com valor médio, conforme
quadro comparativo constante às fls. 44 a 45 mov.15
Após retornar ao GAS/CH para continuidade do processo.

Curitiba, 02 de abril de 2020.

Elaborado por,

Rafaela R. de Souza Pedroso
Coordenadora Equipe de Contratos
Assinado eletronicamente

De acordo;
Beatriz Kaiser do Nascimento
Decreto 1434 - 23/05/2019
Chefe do GAS/CH
Assinado eletronicamente

Protocolo: 16.509.270-8

Assinado por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em 02/04/2020 18:28, Beatriz Kaiser do Nascimento em 02/04/2020 18:29. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por:
Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 02/04/2020 18:28. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: eed0cf9922038ec15cbf1d2e2a494d5d.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: 16.509.2708Ind.OrcamentariaEmissoradeTV.pdf.
Assinado por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em 02/04/2020 18:28, Beatriz Kaiser do Nascimento em 02/04/2020 18:29.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 02/04/2020 18:28.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
eed0cf9922038ec15cbf1d2e2a494d5d.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL

Informação

: 506/2020

Protocolo

: 16.509.270-8

Interessado

: SEED/DTI - Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional -

Assunto

:

Valor

Contratação de Emissora de TV para transmissão de Conteúdos Escolares e educacionais.(Aulas)

: R$ 2.700.000,00

As despesas com a contratação dos serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar
e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais
digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos alunos
matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de afastamento necessário ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona
vírus -COVID-19, no valor mensal de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), por um período de 03
(três) meses, estão alicerçadas a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Programa de Governo GESTÃO ADMINISTRATIVA
Natureza Despesa

33903900

Projeto Atividade 410112368426470

SubElemento de Despesa

Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica

3959

Fonte

100

Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES

TOTAL
Ordinário Não
Vinculado

Obs

2.700.000,00
2.700.000,00

Valor Total

( Dois milhões e setecentos mil reais

)

As despesas estão aprovadas na Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 - Lei nº 20.078, de
18 de dezembro de 2019, em consonância com o Plano Plurianual – PPA 2020/2023 - Lei
nº 20.077, de 18 de dezembro de 2019 e com o disposto no art. 16, §1º, incisos I e II da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Curitiba, 2

de

abril

de 2020

Marilei dos Santos Moreira
Chefe do GOFS
Resolução Sefa nº 416/2019

1

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP: 80240-900 | Brasil | Fone: 41 3340-1500

www.educacao.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: Marilei dos Santos em 02/04/2020 18:59. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: bb54ac051ebadd2927abac8910a75e0f.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: Informacao_Orcamentaria_506.pdf.
Assinado digitalmente por: Marilei dos Santos em 02/04/2020 18:59.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
bb54ac051ebadd2927abac8910a75e0f.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL

Inf Financeira

: 510/2020

Protocolo

: 16.509.270-8

Assunto

:

Espécie
3 - OUTRAS
DESPESAS

Contratação de Emissora de TV para transmissão de Conteúdos Escolares e educacionais.(Aulas)

Dotação
Orçamentária
410112368426470

Natureza
Despesa

Descrição
SubElemento

Fonte

33903900

3959

100 - Ordinário Não
Vinculado

Valor Total R$
( Dois milhões e setecentos mil reais

Valor R$
2.700.000,00
2.700.000,00
)

Em atenção ao contido no protocolado supra citado, informamos que os recursos
financeiros para atender a presente despesa, estão previstos conforme estimativa da
receita, constantes na Lei Orçamentária Anual nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019,
sujeitos à aprovação e liberação pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da
Diretoria do Tesouro Estadual - SEFA/DTE.

Curitiba, 2

de

abril

de 2020

Marilei dos Santos Moreira
Chefe do GOFS
Resolução Sefa nº 416/2019

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP: 80240-900 | Brasil | Fone: 41 3340-1500

www.educacao.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: Marilei dos Santos em 02/04/2020 18:59. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 8aaad5033b1be531610a536d200076cb.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: Financeira_Estadual_510.pdf.
Assinado digitalmente por: Marilei dos Santos em 02/04/2020 18:59.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
8aaad5033b1be531610a536d200076cb.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Exercício 2020 Mês 4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Órgão

04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Unidade

4101 - GABINETE DO SECRETARIO

Projeto Atividade

6470

Dotação

04100.4101.12.368.42.6470

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES

Orçamento
Disponibilidade
Orçamento
Total de MCO
Saldo
Saldo Disp.
Descrição
Fonte
Inicial
Orçamentária
Contingenciado
Atualizado
Descentralização
Pré-Empenho
Empenhado
Pré-Empenho
Pré-Empenho
Liquidado
Pago
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
33804100

100

33903000

116

275.670,00

248.103,00

96.000,00

96.000,00

33903200

116

90.000.000,00

90.000.000,00

33903600

116

2.560.000,00

2.304.000,00

256.000,00

2.560.000,00

33903700

116

3.503.000,00

3.152.700,00

350.300,00

3.503.000,00

33903900

100

46.025.590,00

45.929.590,00

27.567,00

96.000,00

275.670,00
90.000.000,00

35.000.000,00

2.880,00

2.880,00

245.223,00

35.000.000,00

35.000.000,00

55.000.000,00

304.655,12

304.655,12

1.999.344,88

294.811,30

273.274,28

527.638,55

527.638,55

2.625.061,45

351.728,95

351.728,95

1.767.827,42

1.737.695,98

160.359,24

160.359,24

45.929.590,00

45.929.590,00

116

80.551.770,00

72.496.593,00

33904000

100

26.340.000,00

26.340.000,00

33904700

100

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

116

497.580,00

447.822,00

49.758,00

497.580,00

447.822,00

33909100

116

280.000,00

252.000,00

28.000,00

280.000,00

252.000,00

33909200

100

764.000,00

764.000,00

116

1.100.000,00

990.000,00

100

80.000,00

80.000,00

33909300

8.055.177,00

80.551.770,00

1.912.991,01

1.912.991,01

70.583.601,99

26.340.000,00

26.340.000,00

764.000,00
110.000,00

764.000,00

1.100.000,00

160.877,21

160.877,21

829.122,79

80.000,00

350.000,00

315.000,00

100

6.000.000,00

1.121.634,00

116

300.000,00

270.000,00

33994100

125

900.000,00

Total Outras Despesas Correntes

T
OF
TODAS

33903900

100

33904000

100

Total Outras Desp Correntes Serviços

T
OF
TODAS

44404200

101

180.000,00

180.000,00

180.000,00

147

40.000,00

40.000,00

40.000,00

17.633.592,00

17.633.592,00

17.633.592,00

44504200

147

44905100

116

35.000,00

80.000,00

116
33913900

350.000,00

315.000,00

1.121.634,00

850.282,36

850.282,36

271.351,64

30.000,00

300.000,00

22.059,48

22.059,48

247.940,52

900.000,00

900.000,00
206.076.058,27

2.928.053,23

2.523.058,45

206.076.058,27

2.928.053,23

2.523.058,45

259.577.610,00

244.857.442,00

9.841.802,00

254.699.244,00

35.000.000,00

38.781.383,73

38.781.383,73

259.577.610,00

244.857.442,00

9.841.802,00

254.699.244,00

35.000.000,00

38.781.383,73

38.781.383,73

29.484.400,00

11.124.400,00

17.768.957,00

353.326,32

18.360.000,00

29.484.400,00-

6.785.397,35

3.860.933,77

3.860.933,77

3.860.933,77-

1.490.229,63

1.490.229,63

33.345.333,77

14.985.333,77

18.360.000,00

33.345.333,77-

8.275.626,98

1.490.229,63

33.345.333,77

14.985.333,77

18.360.000,00

33.345.333,77-

8.275.626,98

1.490.229,63

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Exercício 2020 Mês 4
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
Relatório QDD por Espécie/Natureza/Fonte de um Projeto Atividade
Valores Oficiais

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Órgão

04100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Unidade

4101 - GABINETE DO SECRETARIO

Projeto Atividade

6470

Dotação

04100.4101.12.368.42.6470

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES ESCOLARES

Orçamento
Disponibilidade
Orçamento
Total de MCO
Saldo
Saldo Disp.
Descrição
Fonte
Inicial
Orçamentária
Contingenciado
Atualizado
Descentralização
Pré-Empenho
Empenhado
Pré-Empenho
Pré-Empenho
Liquidado
Pago
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
44905200

100

44909200

116

85.000,00

44995100

125

1.764.200,00

1.764.200,00

44995200

125

180.000,00

180.000,00

180.000,00

Total Investimentos

T
OF
TODAS

1.944.200,00

20.018.157,00

TOTAL

T
OF
TODAS

19.798.157,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00

135.365,00

135.365,00

135.365,00

18.073.957,00

1.764.200,00

18.073.957,00

19.798.157,00

18.073.957,00

1.944.200,00

20.018.157,00

279.375.767,00

262.931.399,00

11.786.002,00

274.717.401,00

35.000.000,00

72.126.717,50

53.766.717,50

18.360.000,00

190.804.681,50

18.073.957,00
11.203.680,21

4.013.288,08

279.375.767,00

262.931.399,00

11.786.002,00

274.717.401,00

35.000.000,00

72.126.717,50

53.766.717,50

18.360.000,00

190.804.681,50

11.203.680,21

4.013.288,08

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Orçamento Atualizado = Orçamento disponível + Orçamento contingenciado, ou, Orçamento inicial (+) ou (-) créditos adicionais ou ajustes orçamentários.
*Saldo Disponível = Disponível para Pré-Empenho, MCO e Descentralização

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Declaração : 990/2020
Protocolo : 16.509.270-8
Informação : 0506

As despesas com a contratação dos serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar
e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais
digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos alunos
matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de afastamento necessário ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Corona
vírus -COVID-19, no valor mensal de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), por um período de 03
(três) meses, estão alicerçadas a conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Dotação
Orçamentária
410112368426470

Elemento de
Despesa
33903900

Sub-Elemento

Fonte de Recursos

3959

100

Valor 2º Trim

Observação

2.700.000,00

2.700.000,00
( Dois milhões e setecentos mil reais

)

As despesas estão aprovadas na Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 - Lei nº 20.078, de
18 de dezembro de 2019, em consonância com o Plano Plurianual – PPA 2020/2023 - Lei
nº 20.077, de 18 de dezembro de 2019 e com o disposto no art. 16, §1º, incisos I e II da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
Declaração com base na Informação Orçamentária contida nos autos.

Curitiba, 2

de

abril

de 2020

Gláucio Roberto Dias
Diretor Geral
Resolução nº 286/2020 - GS/SEED

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP: 80240-900 | Brasil | Fone: 41 3340-1500

www.educacao.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 02/04/2020 19:17. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 2d1d95f25a35176ab498dc39b8b2b8f8.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

275
5

Documento: DOD_990.pdf.
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 02/04/2020 19:17.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
2d1d95f25a35176ab498dc39b8b2b8f8.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA
DESPESA E DE REGULARIDADE DO PEDIDO

Declaração : 991/2020
Protocolo : 16.509.270-8
Informação : 0506
Declaro, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orçamentários para a
finalidade indicada no referido protocolo, conforme Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD.
Declaro, também, que a despesa abaixo identificada tem adequação com a Lei Orçamentária
Anual – LOA 2020 - Lei nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019, com o Plano Plurianual – PPA
2020/2023 - Lei nº 20.077, de 18 de dezembro de 2019 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO 2020 - Lei nº 19.883, de 09 de julho de 2019, e não ultrapassará os limites estabelecidos para
o exercício financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposições da Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, com a Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007, e com a Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto às normas do art. 16
e art. 17.
Identificação da Despesa
Contratação de Emissora de TV para transmissão de Conteúdos Escolares e educacionais.(Aulas)

Programa

Dotação Orçamentária

Elemento de Despesa

42

410112368426470

3390.3900

Sub Elemento de Despesa Fonte de Recurso Valor 2020
3959

100

GESTÃO ADMINISTRATIVA

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS
UNIDADES ESCOLARES

Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica

Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

Ordinário Não Vinculado

Valor Total

Observação

2.700.000,00
2.700.000,00

( Dois milhões e setecentos mil reais

)

Declaro, enfim, que as informações e documentos existentes neste protocolado estão de acordo
com as regras administrativas, atestando, portando, a regularidade do pedido nas esferas civil e
penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992,
podendo o protocolado seguir o seu trâmite administrativo.
Declaração com base na Informação Orçamentária contida nos autos.

Curitiba, 2

de

abril

de 2020

Gláucio Roberto Dias
Diretor Geral
Resolução nº 286/2020 - GS/SEED

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP: 80240-900 | Brasil | Fone: 41 3340-1500

www.educacao.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 02/04/2020 19:17. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 21fe5e9f6952671476d6779000a2b1f9.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: DAD_991.pdf.
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 02/04/2020 19:17.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
21fe5e9f6952671476d6779000a2b1f9.
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GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL

DESPACHO
DE

: SEED/GOFS

PARA

: SEED/DG/DIR - DIRETORIA GERAL

NUMERO

: 492 / 2020

1 - Segue Informação Orçamentária nº 506/2020, Informação Financeira, Quadro de Detalhamento
de Despesas, Declaração de Ordenador de Despesas e Declaração de Adequação Orçamentária
da Despesa e de Regularidade do Pedido - DAD, que refere-se a contratação dos serviços de
transmissão simultânea de conteúdos escolar e educacionais através de sinais de
televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais digitais próprios em operação no Estado do
Paraná, para transmissão de aulas aos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino,
durante o período de afastamento necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Corona vírus -COVID-19.
2 - Encaminhamos para assinatura do Sr. Diretor Geral na Declaração de Ordenador de Despesas DOD e Declaração de Adequação Orçamentária da Despesa e de Regularidade do Pedido – DAD.
3 - Após encaminhar ao SEED/GAS/CH.

Curitiba, 2

de

abril

de 2020

Marilei dos Santos Moreira

Amália B. Theodoro

Chefe do GOFS

GOFS / SEED

Resolução Sefa nº 416/2019

Protocolo nº 16.509.270-8
1

Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP: 80240-900 | Brasil | Fone: 41 3340-1500

www.educacao.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: Amalia Barrionuevo Theodoro em 02/04/2020 18:57, Marilei dos Santos em 02/04/2020 18:59. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por:
Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento
pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: e99c6ba9cf775e04e648e8f4d624535f.
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Documento: Despacho_492.pdf.
Assinado digitalmente por: Amalia Barrionuevo Theodoro em 02/04/2020 18:57, Marilei dos Santos em 02/04/2020 18:59.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Amalia Barrionuevo Theodoro em: 02/04/2020 18:55.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
e99c6ba9cf775e04e648e8f4d624535f.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

02/04/2020 19:18

DESPACHO
Para prosseguimento com urgência que o caso requer.

Karina Ferraz de Oliveira
Assessoria DG

Assinado por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em 02/04/2020 19:19. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 02/04/2020
19:18. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 3563436837b5ef8f600956688a53967e.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: Despacho_6.pdf.
Assinado por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em 02/04/2020 19:19.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 02/04/2020 19:18.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
3563436837b5ef8f600956688a53967e.
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Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Fornecedor

79.107.918/0001-94 - TV Independencia LTDA

Endereço

Rua Amauri Lange Silverio, 450 - Pilarzinho
CEP: 82120-000

Curitiba-PR

R$ 10.558.080,00

Capital Social

Situação do Cadastro

REGULAR

Atividade(s) Econômica(s)
CNAE

Descrição da Atividade

Situação da Habilitação

Atividades de televisão aberta

6021-7/00

Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento
Código

Descrição

122

Serviços de comunicação

Vínculos de Sócios
Empresas em que consta como sócio

Empresas em que consta como
dirigente

58.018.441/0001- 09-TV CIDADE
DE BAURU LTDA

62.589.932/0001-79-RADIO ATALAIA DE
CURITIBA LTDA
79.107.918/0001-94-TV Independencia LTD

-

006.376.109-20MÁRIO JOSÉ
GONZAGA
PETRELLI

-

81.057.994/0001-84-TV INDEPENDÊNCIA
OESTE DO PARANÁ LTDA.
79.107.918/0001-94-TV Independencia LTD

42.283.770/0001-39-ICATU SEGUROS
S/A(Diretor)

299.515.269-34LUCIANA
CORREA
PETRELLI

-

79.107.918/0001-94-TV Independencia LTD

-

Empresas em que consta como sócio

Empresas em que consta como
dirigente
79.107.918/0001-94-TV Independencia
LTDA(Administrador)

Sócio

Consta como Fornecedor

Vínculos de Dirigentes
Dirigente

Consta como Fornecedor

856.517.537-53ANDRE LUIS
FERREIRA DOS
SANTOS
510.811.489-34MARCELLO

-

-

-

17.231.673/0001-55-EDITORA MAISSC LTD 79.107.918/0001-94-TV Independencia
LTDA(Administrador)

Emitido em

03/04/2020

CELEPAR – Informática do Paraná

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:25.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO
(Continuação)

Vínculos de Dirigentes
Dirigente

Consta como Fornecedor

CORREA
PETRELLI
401.596.049-15LEONARDO
PETRELLI NETO

-

Emitido em

03/04/2020

Empresas em que consta como sócio

Empresas em que consta como
dirigente

77.070.332/0001-77-RADIO FM
07.066.992/0001-07-View Editores
INDEPENDENCIA LTDA.
Ltda(Administrador)
00.252.256/0001-96-RÁDIO FM
INDEPENDÊNCIA LTDA - MARINGÁ
77.070.332/0002-58-RÁDIO FM
INDEPENDÊNCIA LTDA - PONTA GROSSA
75.387.274/0002-65-TV INDEPENDÊNCIA
NORTE DO PARANÁ LTDA.
75.387.274/0001-84-TV INDEPENDÊNCIA
NORTE DO PARANÁ LTDA

CELEPAR – Informática do Paraná

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:25.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

Página 2 de 2

284
5

Estou Inscrito? - Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná

http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7

57

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

25

Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná
Estou Inscrito?
Este serviço possibilita a consulta das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado
seja majoritário. Serão incluídas no Cadin Estadual:
Obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;
Ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio, acordo ou contrato.
As pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadin Estadual ficarão impedidas de realizar com os órgãos e entidades da
administração estadual os seguintes atos:
Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso de recursos financeiros da
administração estadual;
Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
Concessão de auxílios e subvenções;
Expedição de alvarás, licenças, permissões ou autorizações decorrentes do Poder de Polícia Estadual;
Liberação de créditos do Programa Nota Paraná.
Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:
Inexista pendência passível de registro, ou;
Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este
CPF/CNPJ - (79.107.918/0001-94).
Digite o CPF ou CNPJ:
Código de controle da imagem abaixo:

Gerar nova imagem

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

1 of 1
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:25.
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(NOVO)
Sexta, 3 de Abril de 2020 - 08:59:26

Fornecedor (NOVO) > Registro de Ocorrências > Incluir / Alterar Sanções CEIS/CNEP

CRISTINA FRANCO RIBEIRO - v1_14_15_68 (8280) - home

Pesquisar Registro de Ocorrência
* CPF/CNPJ:
Situação do cadastro: Válido até 13/06/2020

Pesquisar

Incluir

Limpar

Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Fornecedor sem registro de ocorrência em 03/04/2020 09:01
Sexta, 3 de Abril de 2020 - 08:59:26

CRISTINA FRANCO RIBEIRO - v1_14_15_68 (8280) - topo

1 of 1
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:26.
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Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

Certificado de Regularidade Fiscal
Comprova a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas conforme Art. 6º
do Decreto Estadual n.º 9.762 de 19/12/2013.
Fornecedor

79.107.918/0001-94 - TV Independencia LTDA

Endereço

Rua Amauri Lange Silverio, 450 - Pilarzinho
CEP: 82120-000

Curitiba-PR

10.558.080,00

Capital Social

Documentações
Natureza
Jurídica

Documento

N.º

Emissão

Vencimento

206-2

28/10/2019

25/04/2020

206-2

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 7B92.2D0A.3E20.78DA
Dívida Ativa da União - CND
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
191021825

03/12/2019

30/05/2020

206-2

Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná

021412464-43

03/02/2020

02/06/2020

206-2

Certidão Negativa de Tributos Municipais

49583/2020

17/02/2020

15/06/2020

206-2

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

2020032103353774993718

21/03/2020

18/07/2020

Situação no CADIN - Cadastro Informativo Estadual
Nada Consta.
Consulta realizada no CADIN em 03/04/2020 09:00:05

Obs.: - Certificado emitido gratuitamente.
- A emissão da CRF não desobriga o Órgão a consultar o Cadastro Informativo do Estado - CADIN para
emissão de empenho, pagamentos e assinatura de instrumento contratual, sendo o CADIN instituído pela Lei
18466/2015 - PR e regulamentado pelo Decreto nº 1933/2015.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Emitido em

03/04/2020 09:00:05

CÓDIGO DE CONTROLE 0000.2206.0052.2492

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:26.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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(NOVO)
Sexta, 3 de Abril de 2020 - 08:58:46

CRISTINA FRANCO RIBEIRO - v1_14_15_68 (8280) - home

Consulta a Fornecedores - Ocorrências
CPF/CNPJ:

ou

Nome/Razão Social:

ou

Situação do Cadastro:
Pesquisar

Limpar

Voltar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)
Sanção

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Situação

Não

79.107.918/0001-94

TV Independencia LTDA

Válido até 13/06/2020

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sexta, 3 de Abril de 2020 - 08:58:46

CRISTINA FRANCO RIBEIRO - v1_14_15_68 (8280) - topo

1 of 1
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:26.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

MINUTA DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
(ANEXO VI - DO PARECER REFERENCIAL PGE Nº 01/2020)

EMENTA: Contrato que firmam entre si o ESTADO DO
PARANÁ, através da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte – SEED, para prestação de serviços de transmissão
simultânea de conteúdos escolar e educacionais - aulas aos
alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino durante o período de afastamento necessário ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Corona vírus COVID-19.

CONTRATO N° XXXXX/2020

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, através do órgão Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte - SEED, com sede na Avenida Água Verde nº 2140, bairro Água Verde, Curitiba Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 76.416.965/0001-21, neste ato representada pelo Senhor
Gláucio Roberto Dias, Diretor Geral, nomeado pelo Decreto nº 3.891, de 21 de janeiro de 2020,
inscrito no CPF sob o nº 030.311.249-28, portador da Carteira de Identidade nº 7.124.785-6.
CONTRATADA: TV INDEPENDÊNCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 79.107.918/0001-94, com
sede na Rua Amauri Lange Silvério nº 450, bairro Pilarzinho, Curitiba – Paraná, neste ato
representada por Leonardo Petrelli Neto, Presidente do Grupo, inscrita no CPF sob o nº
401.596.049/15, portador da Carteira de Identidade nº 736.678-7/PR, residente e domiciliado
no
Rua
Carmelo
Rangel
,
444,
Batel,
Curitiba
Paraná,
e-mail
leonardo.petrelli@gruporic.com.br, telefone (41) 3331-6107.

1 OBJETO: Prestação de serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar e
educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais digitais
próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos alunos
matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de afastamento
necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Corona vírus - COVID-19, conforme descrito no Termo de Dispensa de Licitação
e especificações da planilha abaixo:
1

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 09:27.
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Lote
Único
Item 1

Valor
Mensal
(R$)
R$ 900.000,00

Valor Total para
3 (três) meses
(R$)
R$ 2.700.000,00

Valor total do Lote

R$ 2.700.000,00

Descrição do objeto

Quantidade

Serviços permanentes de transmissão de
conteúdos escolar e educacionais através de
sinais de TV, em 3 (três) canais digitais, para
transmissão de aulas aos alunos da Rede
Pública Estadual de Ensino, durante o
afastamento de emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do Corona Vírus – COVID-19.

3 (três)
meses

2 FUNDAMENTO:
2.1 Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº XXXXXXXX, com fundamento no artigo
4º da Lei Federal nº 13.979/2020, objeto do processo administrativo nº 16.509.270-8 com
autorização publicada no Diário Oficial do Estado nº XXXXXXXX, de XXXXXXXX.

3 REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
3.1 Os serviços deverão ser prestados de forma indireta, em regime de empreitada por preço
global, conforme descrito no Termo de Dispensa de Licitação.

4 PREÇO E VALOR DO CONTRATO:
4.1 O Contratante pagará à Contratada o valor mensal de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)
previsto em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:
4.2 O valor total do contrato é de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais).
4.3 No preço pactuado estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto do
contrato, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação, além dos materiais inerentes à prestação dos serviços contratados.

5 REAJUSTE:
5.1 Não será cabível o reajuste dos valores do contrato, mesmo que ocorra a prorrogação do
prazo de vigência, pois não atingirá o período mínimo de 12 (doze) meses a contar da
apresentação da proposta pelo Contratado.
2
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6 DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
6.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao servidor(a) ou comissão
designados, conforme item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições
definidas no art. 72 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.
6.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão
designados, conforme o item 6.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições
definidas nos art. 73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016.
6.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria do
Contratante, conforme segue:
Gestor: Tiago Ledesma Mariano – RG nº 8.278.917-0.
Fiscal: Aparecido Pereira Ferruço – RG nº 15.606.385-1.
6.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a
fiscalização, o controle e a avaliação dos serviços prestados, bem como aplicará as
penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações
contratadas.

7 EXECUÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS:
7.1 O serviço terá início em 06 de abril de 2020.
7.2 Os serviços serão prestados no Estado do Paraná, na forma, nos prazos e de acordo com
as especificações técnicas contidas no Termo de Dispensa de Licitação, que integra o presente
contrato para todos os fins.
7.3 Os serviços devem ser recebidos provisoriamente pelo responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato no prazo de 10 (dez) dias, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações no Termo de Dispensa de Licitação e
na proposta de preços.
7.3.1 Quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Dispensa de
Licitação e na proposta, os serviços poderão ser corrigidos ou refeitos ou substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do Contrato, às custas do Contratado, e no caso de não serem atendidas as
determinações deverão ser rejeitados.
7.3.2 Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as
correções.
3
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7.4 Nos termos do art. 124 da Lei Estadual n° 15.608/2007, poderá ser dispensado o
recebimento provisório nos serviços de valor até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil
reais), desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.
7.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e
materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
7.5.1 Na hipótese da verificação a que se refere o item anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
7.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do
Contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8 FONTE DE RECURSOS:
8.1 A despesa correrá por conta da Dotação Orçamentária 410112368426470 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Elemento de Despesa 33903959 – Serviços de Áudio,
Vídeo e Foto, Fonte de Recursos 100 – Ordinário Não Vinculado.

9 VIGÊNCIA:
9.1 O contrato terá vigência de 3 (três) meses, contados de XX/04/2020 a XX/07/2020,
podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, por períodos sucessivos, desde que
satisfeitos os requisitos do artigo 4º da Lei Federal n.º 13.979/2020, com redação dada pela
Medida Provisória nº 926/2020.

10 PAGAMENTO:
10.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 10 (dez) dias da apresentação da nota
fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido pelo Sistema de Gestão
de Materiais, Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos
Federal (inclusive quanto às Contribuições Previdenciárias), Estadual (inclusive do Estado do
Paraná para fornecedores sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS
e a certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de
Dispensa de Licitação.

4
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10.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem
como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal,
na prestação de serviços ou no cumprimento de obrigações contratuais.
10.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da
conta corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo regulamento.
10.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100)
I = 0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
10.4 Os pagamentos devidos ao Contratado restringem-se aos quantitativos de serviços
efetivamente prestados.
I = (TX)

I=

10.5 O pagamento a ser efetuado ao Contratado, quando couber, estará sujeito às retenções
na fonte de tributos, inclusive contribuições sociais, de acordo com os respectivos normativos.

11 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:
11.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato.
11.2 O Contratado obriga-se especialmente a:
11.2.1 Executar os serviços conforme especificações do Termo de Dispensa de Licitação e de
sua proposta, com o perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios inerentes à execução do objeto do
contrato;
11.2.1.1 Além daqueles inerentes ao serviço, o Contratado deverá, quando exigido,
disponibilizar os materiais, equipamentos e peças, conforme especificado no Termo de
Dispensa de Licitação.
5
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11.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
11.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando
o Contratante autorizado a descontar da garantia, caso exigida no Termo de Dispensa de
Licitação, ou dos pagamentos devidos ao Contratado, o valor correspondente aos danos
sofridos;
11.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos serviços a serem executados,
em conformidade com as normas e determinações em vigor;
11.2.5 Relacionar os trabalhadores que executarão os serviços na sede do Contratante, além
de provê-los conforme as exigências de segurança do trabalho, se for o caso;
11.2.6 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao Contratante;
11.2.7 Instruir os trabalhadores que eventualmente executarem os serviços na sede do
Contratante quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
11.2.8 Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços;
11.2.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
11.2.10 Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de
contratação;
11.2.11 Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Paraná, conforme legislação vigente;
11.2.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do Contrato;
11.2.13 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Termo de Dispensa de
Licitação, nos termos do artigo 21 da Lei Estadual n° 15.608/2007;

6
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11.2.14 Quando o projeto se referir à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação
em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;
11.2.15 Garantir ao Contratante:
a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;
b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da
documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do
Contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua
utilização sem que exista autorização expressa do Contratante;
11.2.16 Enviar o arquivo digital da Nota Fiscal eletrônica, para o endereço de e-mail:
tiago.mariano@educacao.pr.gov.br, em no máximo 2 (dois) dias úteis após a execução do
objeto contratado.
11.3 O Contratante obriga-se a:
11.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Contrato;
11.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do serviço recebido
provisoriamente, com as especificações constantes do Termo de Dispensa de Licitação e da
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
11.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas, fixando prazo para a sua correção;
11.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de
comissão ou de servidores especialmente designados;
11.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao serviço prestado, no
prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
11.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura
fornecida pelo Contratado, no que couber;
11.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
Contratado.
7
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12 PENALIDADES:
12.1 O contratado que incorra em infrações, sujeita-se às seguintes sanções administrativas:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo
não superior a 05 (cinco) anos;
12.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item anterior poderão ser aplicadas ao
contratado, cumulativamente com a multa.
12.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento
de contratação.
12.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total
do lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) retardar ou impedir o andamento do procedimento de contratação;
b) não mantiver sua proposta;
c) apresentar declaração falsa;
d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.
12.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total
do lote no qual participou, será aplicada a quem:
a) apresentar documento falso;
b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).
12.6 Será aplicada multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada
sobre o valor global do contrato, até o 10º (décimo) dia de atraso na prestação do objeto
contratual; a partir do 11º (décimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista
no item 12.7.
12.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.
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12.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao contratado que:
a) recusar-se injustificadamente, após ser escolhido pela Administração, a assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administração;
b) não mantiver sua proposta;
c) abandonar a execução do contrato;
d) incorrer em inexecução contratual.
12.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:
a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
b) apresentar documento falso;
c) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
procedimento;
d) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
e) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
f) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
g) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº
12.529/2011;
h) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da
lei.
12.10 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as
penalidades previstas no item 12.1, alíneas “c” e “d”.
12.11 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a
Administração ou da declaração de inidoneidade:
a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de
licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade,
independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que
figurarem como sócios;
9
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b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso
anterior.
12.12 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:
a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da
contratação;
b) os danos resultantes da infração;
c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de
receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da
sanção anterior; e
e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.
12.13 Nos casos não previstos no Termo de Dispensa de Licitação ou neste contrato, inclusive
sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as
disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007 e da Lei Federal nº 8.666/1993.
12.14 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização
administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública,
nacional ou estrangeira, na participação da presente aquisição e nos contratos ou vínculos
derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada,
no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.
12.15 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).
12.16 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas
após instauração de regular processo administrativo.
12.17 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas
deverão ser recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato, se
existente, ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser
exigida judicialmente.

13 CASOS DE RESCISÃO:
13.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:
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a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
a XX do art. 129 da Lei Estadual nº 15.608/2007;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicialmente, nos termos da legislação.
13.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua
intenção à outra, por escrito.
13.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.
13.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso
de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

14 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
14.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 104 e
112 da Lei Estadual nº 15.608/2007.
14.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor do contrato, nos termos do artigo 4º-I da Lei Federal nº
13.979/2020, com redação dada pela MP n.º 926/2020.
14.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:
a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original;
b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.
14.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.
14.4 Não será admitida a subcontratação do serviço.

15 DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 Integram o presente contrato, para todos os fins: o Termo de Dispensa de Licitação e a
proposta apresentada pelo Contratado.
11
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15.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pela Lei Federal nº 13.979/2020,
com as alterações promovida pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, e,
subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre
contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente
contrato.
15.3 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da
Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Curitiba, XXXX de abril de 2020

____________________________
CONTRATANTE
Gláucio Roberto Dias
Diretor Geral

_____________________________
CONTRATADA
Leonardo Petrelli Neto
Presidente

Testemunhas

_____________________________
Nome:
RG:

________________________________
Nome:
RG:
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DESPACHO

DE: SEED/GAS/CONT
PARA: SEED/ASS.JURÍDICA

O protocolado se refere a contratação de emissora de TV para
transmissão de conteúdos escolar e educacionais (aulas).
Solicitamos análise e parecer da Minuta de Contrato de
Prestação de Serviços Contínuos constante às fls. 61 a 72 mov. 29, bem como a Decisão
sobre a dispensa da garantia contratual.
Após retornar ao GAS/CH para continuidade do protocolado.

Curitiba, 03 de abril de 2020.

Rafaela R. de Souza Pedroso
Coordenadora – GAS/CONT
Assinado eletronicamente

Beatriz Kaiser do Nascimento
Decreto 1434 - 23/05/2019
Chefe do GAS/CH
Assinado eletronicamente
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SEED/ASSESSORIA TÉCNICA
PROTOCOLADO: nº 16.509.270-8
INTERESSADO: DG/SEED
ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV POR DISPENSA
INFORMAÇÃO n.º 177/2020– SEED/ASS TEC
Trata-se de solicitação de análise e parecer referente à minuta de contrato, cujo
objeto trata da contratação dos serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar
e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais
digitais próprios em operação no Estado do Paraná, para transmissão de aulas aos alunos
matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, durante o período de afastamento
necessário ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Corona vírus -COVID-19, por meio de processo de Dispensa de Licitação,
amparado na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e pelo Decreto Estadual nº
4.315, de 2020, para atendimento desta Secretaria, conforme Termo de Dispensa de
Licitação apensado ao processo, conforme Memorando nº 045/2020 – DTI/DEIN à fl. 02
deste, bem como sobre a possibilidade de dispensa da garantia contratual, conforme
Despacho de fl. 73.
Da análise da minuta apresentada, verifica-se que está de acordo com a minuta
previamente aprovada pela Procuradoria Geral do Estado e de acordo com o Parecer
Referencial nº 01/2020-PGE.
Destaca-se que a Resolução PGE 066, de 23 de março de 2020 aprovou a
elaboração de minutas padronizadas, bem como as respectivas listas de verificação.
Quanto à possibilidade de dispensa da garantia contratual, conforme dispõe o artigo
56 da Lei nº 8666/1993, tal exigência é discricionária da autoridade competente, portanto,
pode ser dispensada.
Curitiba, 03 de abril de 2020.

Assinatura eletrônica
Evanize Scheleider
SEED/ASS TEC
Decreto nº 1437/2019

De acordo. À SEED/GAS para demais encaminhamentos necessários.

Assinatura eletrônica
Eliana Abrahão Raad Flisicoski
SEED/ASS TEC/CH
OAB/PR nº 15.916
Avenida Água Verde, 2140 | Vila Izabel | Curitiba/PR | CEP 80240.900 | Brasil | Fone:41 3340.8412 | Sala 105

www.educação.pr.gov.br

Assinado por: Evanize Scheleider em 03/04/2020 12:05, Eliana Raad em 03/04/2020 12:20. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Evanize Scheleider em: 03/04/2020
12:05. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: b72f8615f507de6e297054ec02375f33.
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Documento: INF.16.509.2708Dispensaemissoratv.pdf.
Assinado por: Evanize Scheleider em 03/04/2020 12:05, Eliana Raad em 03/04/2020 12:20.
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DESPACHO

DE: SEED/GAS/CONT
PARA: SEED/GOFS/EMP

Solicitamos a emissão de EMPENHO a favor da empresa TV
INDEPENDÊNCIA LTDA., CNPJ 79.107.918/0001-94, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos
mil reais), a Indicação Orçamentária consta às fls. 47 a 53 mov.17 a 22.
Após devolver ao GAS/CONT para demais providências.

Curitiba, 03 de abril de 2020.

Elaborado por:
Rafaela R. de Souza Pedroso
Coordenadora – GAS/CONT
Assinado eletronicamente

De acordo:
Beatriz Kaiser do Nascimento
Decreto 1434 - 23/05/2019
Chefe do GAS/CH
Assinado eletronicamente

Assinado por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em 03/04/2020 14:37, Beatriz Kaiser do Nascimento em 03/04/2020 14:38. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por:
Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 14:37. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste
documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 8d63437ad16823ced7186bb6002b8b78.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: 16.509.2708EMPENHOPARATVABERTA.pdf.
Assinado por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em 03/04/2020 14:37, Beatriz Kaiser do Nascimento em 03/04/2020 14:38.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 03/04/2020 14:37.
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GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

Para: GAS/CONT

Para continuidade do processo, se faz necessário anexação do
PROTOCOLO: 16.488.532-1,

INTERESSADO: PROCURADORIA-GERAL

DO

ESTADO;

ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI Nº
13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. DECRETOS ESTADUAIS Nº 4.230/2020 E Nº
4.315/2020. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus – COVID-19

Atendendo lista de verificação – Dispensa de Licitação – aquisição de bens e prestação de
serviços destinados ao enfrentamento da Pandemia Coronavírus –COVID-19, com fundamento na
Lei Federal Nº 13.979, de 2020.
Abaixo, segue:


Parecer Referencial nº 01 /2020-PGE



Despacho nº 075/2020 – PGE/CCON – Aprovação de Parecer referencial.

Favor dar prosseguimento ao processo.

Beatriz Kaiser do Nascimento
Chefe GAS

Av. Água Verde, 2140 | Vila Isabel | CEP: 80.240-900 | Curitiba | PR | Brasil | Fone:(41) 3340-1620

Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 06/04/2020 14:35. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 14:34.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 3cc0812b0e9faaab055a639144a43165.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: TEXTOPARECERREFERENCIALPGE.pdf.
Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 06/04/2020 14:35.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 14:34.
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PROTOCOLO: 16.488.532-1
INTERESSADO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI Nº
13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. DECRETOS ESTADUAIS Nº 4.230/2020
E Nº 4.315/2020. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus – COVID-19

Parecer Referencial nº 01 /2020-PGE
DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 4º DA LEI FEDERAL
Nº 13.979/2020, ALTERADO E COMPLEMENTADO
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº
926/2020.
AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS, INCLUSIVE DE
ENGENHARIA, E INSUMOS DESTINADOS AO
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. DECRETO
ESTADUAL
Nº
4.230/2020.
SITUAÇÃO
DE
CALAMIDADE PÚBLICA QUE EXIGE A TOMADA DE
MEDIDAS
EXCEPCIONAIS
E
URGENTES.
UTILIZAÇÃO
DE
PARECER
REFERENCIAL.
DECRETO
ESTADUAL
Nº
4.315/2020.
POSSIBILIDADE.

1. - Relatório
Trata o presente de Parecer da “Comissão Especial para Elaboração

de Parecer Referencial sobre dispensa de licitação para a aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos de saúde para o enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019, em cumprimento ao inciso X, do
§ 4º, do art. 35 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007 e no art. 11 do Decreto
Estadual nº 4.315, de 21 de março de 2020” designada pela Resolução nº
65/2020 – PGE.
O presente Parecer Referencial está fulcrado no artigo 11 do Decreto
Estadual nº 4.315, de 21 de março de 2020, e tem o escopo de orientar possíveis
dispensas de licitações para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional, decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de
2019, de acordo com a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 com as
alterações produzidas pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020.
O Estado do Paraná expediu o Decreto nº 4.230, de 16 de março de
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

Inserido ao protocolo 16.488.532-1 por: Hamilton Bonatto em: 23/03/2020 11:50. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Rafael Costa
Santos em 23/03/2020 11:55, Bruno Assoni em 23/03/2020 11:56, Adnilton Jose Caetano em 23/03/2020 12:32. Assinado por: Hamilton Bonatto em 23/03/2020 12:16. Para mais
informações acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: d97689be68854d6afbeb0f52bb2f799c
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 14:34.
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ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI Nº
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pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19 e,
complementarmente, emitiu o Decreto nº 4.315/2020, para tratar das dispensas de
licitações e procedimentos para uso da modalidade pregão para o caso em comento.
Nem se cogita, por ser notória, neste momento, a importância da crise
trazida pela COVID-19 e a necessidade do enfrentamento desta questão com todas
as armas necessárias, inclusive as de caráter jurídico.
É o Relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO:
2.1. Dos Fundamentos para a Emissão de Parecer Referencial:
O Decreto Estadual nº 4.315/20201 previu, expressamente, em seu
artigo 11, a hipótese de elaboração de Parecer Referencial para processos
referentes aos casos descritos no art. 1º daquele Regulamento, para dar
cumprimento ao inciso X do § 4º do art. 35 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007. Esse
deverá ser firmado por, no mínimo, 3 (três) Procuradores vinculados às
Procuradorias do Consultivo a serem designados pela Procuradora Geral do Estado.
Esse Parecer Referencial poderá ser acompanhado de Minutas
1

Art. 10. A Procuradoria-Geral do Estado poderá elaborar, para os casos previstos no art. 1º deste
Decreto, Minutas Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação para dispensa de licitação para
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto da
COVID-19.
Art. 11. Fica instituído, para processos referentes aos casos descritos no art. 1º deste Decreto, a
elaboração de Parecer Referencial, em cumprimento ao inciso X, do § 4º, do art. 35 da Lei Estadual
nº 15.608, de 2007, firmado por, no mínimo, 3 (três) Procuradores vinculados às Procuradorias do
Consultivo, designados pela Procuradora-Geral do Estado.
Parágrafo único. As Minutas Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação, mencionadas no art.
5° deste Decreto, poderão ser elaboradas na forma de Anexos ao Parecer Referencial.
Art. 12. Compete à Procuradora-Geral do Estado a aprovação das Minutas Padronizadas de
Contratos e Listas de Verificação, mencionadas no art. 5° deste Decreto, e do Parecer Referencial
descrito no artigo 6º deste Decreto.
Art. 13. Com a utilização das Minutas Padronizadas de Contratos e o Parecer Referencial, fica
dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para fins de análise e manifestação.
Art. 14. Os agentes públicos responsáveis pela elaboração dos documentos necessários para a
dispensa de licitação deverão certificar nos respectivos autos o cumprimento dos itens da Lista de
Verificação e a utilização das Minutas Padronizadas.
Parágrafo único. A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação
necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação
técnica do objeto, será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.
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Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação, os quais o integrarão na forma
de anexos.
Compete à Procuradora-Geral do Estado a aprovação do Parecer
Referencial descrito no artigo 11 do Decreto Estadual nº 4.315/2020, que, se
integrado pelas Minutas Padronizadas de Contratos e Listas de Verificação,
mencionadas no art. 10, também deverão ser aprovados por essa autoridade.
Com esse Parecer Referencial permite-se uma maior agilidade na
tramitação dos processos referentes ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo
surto de 2019, uma vez que, com sua utilização, fica dispensada a remessa dos
autos à Procuradoria-Geral do Estado para fins de análise e manifestação. Assim,
afasta-se a possibilidade de contratação sem o atendimento das normas previstas
no ordenamento jurídico, uma vez que esse exige o cumprimento das listas de
verificação e a utilização das Minutas Padronizadas de Contratos anexas ao referido
parecer, para a completa adequação a esse.
De forma a assegurar o cumprimento das normas, o decreto previu que
os agentes públicos, responsáveis pela elaboração dos documentos necessários
para a dispensa de licitação, devem certificar o cumprimento dos itens da Lista de
Verificação e a utilização das Minutas Padronizadas, nos respectivos autos.
Como não poderia deixar de ser, e assim prevê o Decreto Estadual nº
4.315, de 2020, a responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda
a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de
quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto, será dos agentes
públicos responsáveis pela elaboração dos respectivos documentos.

2.2. Da Dispensa de Licitação Prevista na Lei Federal nº 13.979/2020:

O art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 acrescentou uma nova hipótese
de dispensa de licitação às previstas no art. 24 da Lei nº 8.666/1993. Tendo em vista
que esse dispositivo legal trata de norma geral de licitações e contratos, competência
legislativa privativa da União, prevista no inciso XXVII do art. 22 c/c o § 2º do art. 24
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ambos da Constituição Federal de 19882, tem-se como aplicável a todos os entes
federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Nessa via, a Lei Estadual nº 15.608/2007 consignou, expressamente,
no parágrafo 3º de seu art. 35 que: “Devem ser observadas as demais hipóteses de
dispensa e inexigibilidade de licitação estabelecidas por normas gerais de
competência da União”.
Não diverge o entendimento doutrinário, a exemplo do exarado pelo
douto professor Vitor Aguiar Jardim de Amorim3:
Partindo do pressuposto segundo o qual são normas gerais aquelas que
estabelecem diretrizes a serem seguidas pelos legisladores estaduais e
municipais, há que se reputar que os casos de dispensa e inexigibilidade, por
constituírem situações excepcionais que afastam o dever da Administração
Pública de realizar procedimento licitatório para contratar, são de previsão
normativa privativa da União. Por outro lado, é possível que os estados e
municípios editem normas regulamentares com o fito de disciplinar o
procedimento a ser adotado para as contratações diretas em seu âmbito[6],
desde que respeitadas as hipóteses de dispensa constantes no art. 24 da Lei
8.666/93.

Portanto, é competência da União criar novas hipótese legais de
dispensa de licitação, como o fez na referida Lei nº 13.979/2020, ao excepcionalizar
a exigência de licitação para contratação de serviços e aquisições de bens, em
conformidade com o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República4. Nos termos

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXVII – normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e
para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Grifouse) (...) Art. 24 (...) § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.”
2

3

AMORIM, Vitor Aguiar Jardim. O que "sobra" para estados e municípios na competência de licitações
e contratos? Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-jan-22/sobra-estados-municipioslicitacoes-contratos. Acesso em 21 de março de 2020.
4

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI -ressalvados os casos especiﬁcados na
legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualiﬁcação técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações.
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dessa recente lei:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei
serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede
mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro
de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal
do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação
ou aquisição.

Está explícito no art. 62 da Constituição da República que “Em caso de
relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional”.
Nesse sentido, no dia 20 de fevereiro de 2020, a União editou a Medida
Provisória nº 926/2020 que estabelece regramentos a fim de desburocratizar e
flexibilizar os procedimentos de licitação e de sua eventual dispensa para a
aquisição dos bens, com a finalidade de conferir a necessária agilidade ao
gestores, principalmente do Sistema Único de Saúde, para fazer frente a uma
crescente demanda de leitos, equipamentos, medicamentos, estrutura física,
serviços de saúde, além de outras demandas.
Colacionam-se os artigos da Medida Provisória que regerão as
contratações por dispensa de licitação, para aquisição de bens, contratação de
serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata a Lei
nº 13.979, de 2020.
Art. 1º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
"Art. 4º-A A aquisição de bens e a contratação de serviços a que se refere o
caput do art. 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento
do bem adquirido."
"Art. 4º-B Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
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III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência."
"Art. 4º-C Para as contratações de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, não será exigida a
elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços
comuns."
"Art. 4º-D O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será exigível
durante a gestão do contrato."
"Art. 4º-E Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência que trata esta Lei, será
admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado.
§ 1º O termo de referência simplificado ou o projeto básico simplificado a que
se refere o caput conterá:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes
parâmetros:
a) Portal de Compras do Governo Federal; b) pesquisa publicada em mídia
especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e
VII - adequação orçamentária.
§ 2º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será
dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso VI do caput.
§ 3º Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso VI do caput
não impedem a contratação pelo Poder Público por valores superiores
decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em
que deverá haver justificativa nos autos."
"Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de
serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa,
poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à regularidade
fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de
habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição."
"Art. 4º-G Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, os prazos
dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade.
§ 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro antecedente.
§ 2º Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito
devolutivo. § 3º Fica dispensada a realização de audiência pública a que se
refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as licitações de
que trata o caput."
"Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até
seis meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto
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perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública."
"Art. 4º-I Para os contratos decorrentes dos procedimentos previstos nesta
Lei, a administração pública poderá prever que os contratados fiquem
obrigados a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial
atualizado do contrato."

Para regulamentar esses artigos da Medida Provisória, o Estado do
Paraná editou o Decreto Estadual nº 4.315/2020 no sentido internalizar e esclarecer
os procedimentos no âmbito da Administração Pública estadual.
Faz-se necessário, a partir desses novos diplomas legais
retromencionados, pontuar algumas questões da maior relevância para as
aquisições e contratações a serem realizadas no enfrentamento do COVID-19, as
quais serão sintetizadas na conclusão deste Parecer Referencial.

3. DOS PROCEDIMENTOS
O Decreto Estadual nº 4.315/2020, com base na Lei nº 13.979/2020,
descreveu com detalhes os procedimentos a serem realizados pelos agentes
públicos.

3.1. Do Atendimento às Condições para a Dispensa De Licitação

Via de regra, a dispensa de licitação, caso do inciso IV do art. 24 da Lei
8.666/1993, na presença de emergência carece da verificação de condições a serem
demonstradas nos autos administrativos da contratação. Especialmente em relação
à situação de emergência e à necessidade do fato ensejador ser prontamente
atendido, para que se visualize a existência de risco à segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. Assim,
a parcela necessária e suficiente para o atendimento da situação emergencial deve
ficar extremamente clara.
A Lei nº 13.979/2020, corroborada pelo Decreto Estadual nº
4.315/2020, presumiu atendidas essas condições, nos seguintes termos:
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Art. 2º. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto na lei federal nº
13.979, de 2020, presumem-se atendidas as condições de:
I - ocorrência de situação de emergência;
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e
IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da
situação de emergência.

Portanto, tais condicionantes formais não são indispensáveis no caso
de aquisições de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da
emergência de que trata a Lei nº 13.979/2020.
Ressalte-se, ademais, que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou a
redação do art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, que passou a ter a seguinte redação:
"Art. 4º. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que
trata esta Lei.”

Denota-se, portanto, que a nova hipótese de dispensa de licitação,
criada especificamente para o enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do COVID-19, foi ampliada, passando a
abranger todos os bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos necessários,
e não mais restritos à área da saúde.

3.2. Do Termo de Referência

Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos
necessários ao enfrentamento da emergência de que trata a Lei Federal nº
13.979/2020, a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
básico simplificado serão admitidos.
O § 1º do art. 4º do Decreto Estadual nº 4.315/2020 e a Lei Federal nº
13.979/2020 explicitam que nas contratações para aquisição de bens, serviços e
insumos de saúde necessários ao enfrentamento da emergência de que trata essa
Lei, serão admitidos a apresentação de termo de referência simplificado ou de projeto
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básico simplificado e devem conter:
I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços; e
VII - adequação orçamentária.
Assim, os elementos acima descritos são os necessários e suficientes
para compor o Termo de referência, o que não significa que esses elementos não
devam ser elaborados com a necessária técnica e completude.

3.3. Da Pesquisa de Preços

O Decreto Estadual nº 4.315/2020 prevê que as estimativas de preços
sejam obtidas por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros:
a) portal de Compras do Governo Federal;
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;
d) contratações similares de outros entes públicos; ou
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores, em número
mínimo de 3 (três); e
f) pesquisa de Preços Eletrônica realizadas no sistema Licitações-e do
Banco do Brasil.

Quando a pesquisa for feita com potenciais fornecedores, deverá ser
conferido a esses, prazo de resposta de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas em
razão da urgência que o caso requer.
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Observe-se que o Decreto Estadual nº 4.315/2020 prevê, de forma
assemelhada ao Decreto nº 4.993/2016, que a diferença entre os preços cotados
não deve se mostrar desarrazoada. Tal cotação deve refletir a realidade do mercado,
pois, caso contrário se torna inadequada para delimitar o preço do objeto a ser
contratado ou adquirido.
Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios de leilão
ou de intermediação de vendas, tendo em vista que, via de regra, não refletem os
praticados usualmente.
Como se verifica no Decreto Estadual nº 4.315/2020, ao realizar a
pesquisa de preços, a regra é que sejam consultados, no mínimo, 3 (três)
fornecedores. Porém, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade
competente, será admitida a pesquisa com menos de três fornecedores ou
prestadores de serviços. Deve-se atentar para que a justificativa seja idônea.
Outrossim, também excepcionalmente, mediante justificativa da
autoridade competente, será dispensada a estimativa de preços, conforme previsto
no § 2º do art. 4º-E da Lei Federal nº 13.979/2020, acrescido pela Medida Provisória
nº 926/2020.
A pesquisa de preço é uma das atividades mais importantes nestes
procedimentos previstos nessa Lei Federal e no referido Decreto Estadual. Por isso,
o servidor responsável pela sua realização deverá estar identificado nos autos do
processo e assinar o mapa de formação de preços, responsabilizando-se pela
pesquisa de preços que realizar e pelo preço estabelecido no instrumento oriundo
da contratação direta.
Por outro lado, o óbvio precisa ser dito, a contratação deve visar a
melhor vantagem possível para a Administração, incluindo nisso, a vantajosidade
econômica como um critério fundamental.

3.4. Dos Prazos dos Contratos
Os contratos regidos pela Lei Federal nº 13.979/2020 não possuem a
mesma limitação prevista nas contratações emergenciais do art. 24, IV, da Lei nº
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8.666/1993.
Essa lei temporária prevê a possibilidade de prazo de duração
contratual de até 6 (seis) meses, os quais poderão ser prorrogados por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pública.
Deve-se notar também que, para os contratos decorrentes dos
procedimentos previstos na Lei Federal nº 13.979/2020, a administração pública
poderá prever que os contratados fiquem obrigados a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em
até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

4. DA INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS

A contratação deve, na ausência de dispositivo específico na Lei
Federal nº 13.979/2020 e no Decreto Estadual nº 4.315/2020, observar a instrução
da fase interna ordinária do procedimento, de acordo com as regras do § 4º do art.
35 da Lei Estadual nº 15.608/20075 e demais normas legais cabíveis, instruindo-se
5

§ 4°. O processo de dispensa e de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:
I - numeração seqüencial da dispensa ou inexigibilidade;
II - caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência;
III - autorização do ordenador de despesa;
IV - indicação do dispositivo legal aplicável;
V - indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa;
VI - razões da escolha do contratado;
VII - consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a
Administração Pública do Estado do Paraná;
VIII - justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou da consulta aos preços de
mercado;
IX - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados;
X - pareceres jurídicos e, conforme o caso, técnicos, emitidos sobre a dispensa ou inexigibilidade;
XI - no caso de dispensa com fundamento nos incisos I e II do art. 34 desta lei, expressa indicação do
valor estimado para a contratação, podendo ser dispensada nestas hipóteses a audiência do órgão
jurídico da entidade;
XII - prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da
empresa, bem como de regularidade para com a Fazenda do Estado do Paraná;
XIII - prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação/CRS.
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os autos com:
a) numeração sequencial da dispensa;
b) autorização do ordenador de despesa;
c) indicação do dispositivo legal aplicável;
d) indicação dos recursos orçamentários próprios para a despesa;
e) razões da escolha do contratado;
f) consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas de
licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná;
g) justificativa do preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou
da consulta aos preços de mercado;
h) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal do domicílio ou sede da empresa, bem como de regularidade
para com a Fazenda do Estado do Paraná;
i) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante
a apresentação da Certidão Negativa de Débitos/CND e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade de Situação/CRS;
j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho;
k) cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do caput, do art. 7º da
Constituição Federal;
l) declaração de inexistência, nesta contratação específica, de eventual
nepotismo, em atenção ao Decreto Estadual nº 2.485/2019.
De início, cumpre ressaltar que o processo deverá ser instruído com o
Termo de Referência simplificado, aprovado pela autoridade competente, conforme
exposto no item 3.2 deste Parecer Referencial.
A caracterização da circunstância de fato que autorizou a providência
já se encontra presumida na hipótese específica de dispensa de licitação
estabelecida pelo art. 4º da Lei nº 13.979/2020, conforme exposto no item 3.1 deste
Parecer Referencial, ao qual se remete.
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No entanto, ao órgão interessado na contratação caberá demonstrar a
correlação entre a contratação pretendida e o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19.
Nesse sentido, comentando a hipótese específica de dispensa de
licitação em apreço, afirma Justen Filho:
A Lei exige a pertinência da contratação com o atendimento da 'emergência em saúde
pública'. Essa questão envolve dois desdobramentos. O primeiro se relaciona com o
vínculo de pertinência entre a contratação e o atendimento, ainda que indireto, das
necessidades relativas à pandemia. A hipótese normativa não abrange contratações
que versem sobre a satisfação de necessidades de outra ordem.
O segundo se refere à questão da 'emergência'. A regra legal consagrou uma
presunção absoluta de urgência na formalização da contratação. Não é preciso
evidenciar o risco produzido pela demora na formalização da licitação. No entanto,
afigura-se que alguma espécie de emergência deve existir para autorizar a dispensa.
Um exemplo permite compreender a questão. O dispositivo legal não autoriza a
dispensa de licitação para situação em que o efetivo fornecimento dos serviços ou
produtos esteja previsto para ser executado em doze meses. Essa contratação não
será adequada para enfrentar a emergência. 6

O dispositivo legal aplicável necessariamente deverá ser o art. 4º da
Lei Federal nº 13.979/2020, indicado expressamente pelo órgão interessado na
contratação.
O apontamento dos recursos orçamentários para a despesa deverá
observar o disposto no artigo 1º do Decreto Estadual nº 8.622/20137.
Caberá, ainda, ao órgão interessado na contratação consignar
expressamente no processo as razões da escolha do contratado.
A consulta prévia da relação das empresas suspensas ou impedidas
6

JUSTEN FILHO, Marçal. Efeitos jurídicos da crise sobre as contratações administrativas. Disponível
em: http://jbox.justen.com.br/s/Ynd6jfdCnWFwX32#pdfviewer. Acesso em 22 de março de 2020.
7 Art. 1° Fica estabelecido que a partir de R$ 8.000,00 (oito mil reais) todo protocolado com vista à
instauração de licitação ou contratação direta, seja com dispensa ou inexigibilidade de licitação,
abrangendo aditamentos e prorrogações contratuais, bem como a celebração de convênios ou
instrumentos congêneres, deflagrados pelos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta,
inclusive Fundos, Órgãos de Regime Especial, Serviços Sociais Autônomos, deverão estar
previamente instruídos com, no mínimo, os seguintes documentos financeiros e orçamentários:
I- Declaração de Adequação Orçamentária da Despesa e de Regularidade do Pedido, conforme o
modelo constante no Anexo I; II- Quadros de Detalhamento de Despesas - QDD’s; (...) IVManifestação da Coordenação de Orçamento e Programação da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral – COP/SEPL sobre a dotação orçamentária existente ou
informação do Grupo de Planejamento Setorial ou da unidade competente das Entidades da
Administração Indireta;
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de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná deverá
abarcar as pesquisas ao Sistema GMS, ao Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao CADIN Estadual, este último por força do inciso
I, do art. 3º, da Lei Estadual nº 18.466/2013.
Por sua vez, a justificativa do preço deverá observar as orientações
contidas no item 3.3 deste Parecer Referencial.
Também deverão ser anexadas as certidões de regularidade fiscal
perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa
e, no caso de empresas sediadas em outros Estados da Federação, também perante
a Fazenda Pública do Estado do Paraná. Além disso, será necessária a
comprovação de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, bem como prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
Há, ainda, que exigir o cumprimento, por parte do contratado, do
disposto no inciso XXXIII, do caput, do art. 7º da Constituição Federal, mediante a
apresentação de declaração de que não atribui trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Quanto ao parecer jurídico sobre a dispensa de licitação, conforme
exposto anteriormente, com a utilização do presente Parecer Referencial e das
Minutas Padronizadas de Contratos anexas, fica dispensada a remessa dos autos à
Procuradoria-Geral do Estado para fins de análise e manifestação, nos termos do
artigo 13 do Decreto Estadual nº 4.315/20208, ressalvada a hipótese de consulta
acerca de dúvida jurídica devidamente identificada e justificada no processo.
Como já indicado anteriormente, o órgão interessado na contratação
deverá, outrossim, aferir a inexistência, nesta contratação específica, de eventual
nepotismo, em atenção ao Decreto Estadual nº 2.485/20199.
8

Art. 13. Com a utilização das Minutas Padronizadas de Contratos e o Parecer Referencial, fica
dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado para fins de análise e manifestação.
9
Art. 7.º Os editais de licitação para a contratação de empresa prestadora de serviço terceirizado,
assim como os convênios e instrumentos equivalentes para contratação de entidade que desenvolva
projeto no âmbito de órgão ou entidade da administração pública estadual, deverão estabelecer
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Caberá, ainda, ao órgão interessado, providenciar a autorização do
ordenador de despesas e a numeração sequencial da dispensa de licitação.
Recomenda-se, ademais, a juntada dos atos constitutivos da empresa
que se pretende contratar, a fim de comprovar que efetivamente prevê em seu objeto
social o fornecimento dos bens ou a prestação dos serviços que serão contratados,
bem como dos documentos técnicos essenciais, quando a atividade assim o exigir
(exemplos: licença sanitária, registro na ANVISA, autorização de funcionamento,
ART, inscrição no CREA, etc.).
Por fim, cumpre mencionar o disposto no artigo 4º-F da Lei nº
13.979/2020, acrescido pela Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020:
Art. 4º-F Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, a
autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar
a apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda,
o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição. (grifamos)

Como se observa, a hipótese descrita e consequente possibilidade de
dispensa da documentação ordinariamente exigível, é excepcional, portanto, as
condições de aceitação da exceção devem ser demonstradas nos autos.
5. DOS ANEXOS
Anexos a este Parecer Referencial encontram-se:
a) Anexo I - Minuta de Contrato - Aquisições de Bens;
b) Anexo II - Minuta de Contrato - Prestação de Serviços;
c) Anexo III - Anexo à Nota de Empenho;
d) Anexo IV - Lista de verificação - Aquisições de Bens e Prestação de
Serviços;
e) Anexo V - Minuta de Contrato – Serviços de Engenharia –
Edifiações;

vedação de que familiar de agente público preste serviços no órgão ou entidade em que este exerça
cargo em comissão ou função de confiança.
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f) Anexo VI – Minuta de Ordem de Serviço – Serviço de Engenharia Edificações;
g) Anexo V - Lista de Verificação – Serviços de Engenharia –
Edificações.
Outras Minutas Padronizadas de Contratos e respectivas Listas de
Verificação poderão, caso haja necessidade, ser posteriormente aprovadas pela
Procuradora-Geral do Estado e acrescidas aos Anexos deste Parecer Referencial.

6. CONCLUSÃO

Face ao exposto, para que sejam utilizadas as minutas padronizadas e
as listas de verificação anexas a este Parecer Referencial, nos termos do Decreto
Estadual nº 4.315/2020 para realizar aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, por meio de dispensa de licitação, com
fundamento no art. 4º da Lei federal nº 13.979/2020, é necessária a verificação dos
seguintes elementos:
1. A dispensa de licitação prevista na Lei nº 13.979/2020 é
exclusivamente para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus – COVID-19;
2. A autorização para a contratação descrita no item 1 deste Parecer
Referencial é temporária, limitada ao período em que subsistir a emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID-19;
3. Não poderá ser utilizada como fundamento para aquisição de bens,
serviços e insumos destinadas a outras causas diferentes daquelas previstas na Lei nº
13.979/2020, a exemplo do enfrentamento da dengue;
4. Os parâmetros dos novos documentos normativos não são os
mesmos do art. 34, IV, da Lei Estadual nº 15.608/2007. Em que pese ser temporária a
nova possibilidade de dispensa, não traz em si a obrigatoriedade de conclusão do
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objeto em 180 (cento e oitenta) dias, bem como não proíbe eventual necessidade
de prorrogação de contratos.
5. As aquisições realizadas com base no dispositivo deverão ser
imediatamente disponibilizadas em sítio oﬁcial especíﬁco na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no
§ 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/201110, o nome do contratado, o número de sua
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição. Esta exigência especíﬁca para o dispositivo em
comento, não dispensa a publicação dos atos administrativos realizados nos
respectivos processos de aquisição, por força de outros atos normativos que assim o
estabeleçam.
6. A Lei Federal nº 13.979/2020 e suas alterações, assim como o
Decreto Estadual nº 4.315/2020 não eximem o gestor público de observar os
princípios basilares elencados no art. 37 da Constituição da República e na Lei nº
8.666/1993. Portanto, não se justifica que, em nome da celeridade, sejam ignorados
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eﬁciência,
isonomia, seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, promoção do
desenvolvimento nacional sustentável, e os demais preceitos que lhe sejam
correlatos;
7. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto na Lei Federal
nº 13.979/2020, presumem-se atendidas as condições de: (a) ocorrência de situação
10

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes
requisitos: I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma
objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; II - possibilitar a gravação de
relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e
texto, de modo a facilitar a análise das informações; III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas
externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; IV - divulgar em detalhes os
formatos utilizados para estruturação da informação; V - garantir a autenticidade e a integridade das
informações disponíveis para acesso; VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou
telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e VIII - adotar as medidas necessárias para
garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no
10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.
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13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. DECRETOS ESTADUAIS Nº 4.230/2020
E Nº 4.315/2020. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus – COVID-19

de emergência; (b) necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;
(c) existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e (d) limitação da contratação
à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.
8. A contratação poderá ser baseada em Termo de Referência
simplificado, conforme dispõe o §1º do art. 4º do Decreto Estadual nº 4.315/2020;
9. As estimativas dos preços podem ser obtidas por meio dos
parâmetros elencados no inciso VI do § 1º do art. 4º do Decreto Estadual nº
4.315/2020;
10. A contratação deve observar o rito e a instrução da fase interna
ordinária do procedimento, de acordo com as regras contidas nas leis de licitações,
instruindo-se os autos de acordo com as orientações contidas no item 4 deste
Parecer Referencial;
11. A dispensa de licitação, devidamente justificada, deverá ser
comunicada dentro de três dias à autoridade superior para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos;
12. De acordo com o art. 5º do Decreto Estadual nº 4.315/2020 e art.
4º-F da MP nº 926/2020: “Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou
prestadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e mediante
justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos
de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade
relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput
do art. 7º da Constituição”;
13. A Medida Provisória nº 936/2020 estabeleceu que,
excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e
insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de
participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, porém, alerte-se
que esta possibilidade se dá somente quando se tratar, comprovadamente, de única
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido;
14. Para a utilização do presente Parecer Referencial em cada caso
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PROTOCOLO: 16.488.532-1
INTERESSADO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
ASSUNTO: PARECER REFERENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI Nº
13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. DECRETOS ESTADUAIS Nº 4.230/2020
E Nº 4.315/2020. Medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus – COVID-19

concreto, a Administração, além da utilização da minuta padronizada aprovada pela
Sra. Procuradora Geral do Estado, deverá ainda instruir os processos com:
(a) cópia integral deste Parecer Referencial, com a aprovação da Sra.
Procuradora-Geral do Estado do Paraná;
(a) declaração firmada pela autoridade competente para a prática do ato, de
que a situação concreta se enquadra nos parâmetros e pressupostos do
Parecer Referencial;
(b) Lista de Verificação anexa a este Parecer Referencial, aprovada pela Sra.
Procuradora-Geral do Estado do Paraná, devidamente preenchida e
assinada pelo servidor responsável pelo preenchimento.

Vale lembrar, finalmente que, de acordo com o Decreto 4.230, de 16
de março de 2020, a tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a
este Decreto ocorrerá em regime de urgência e prioridade absoluta em todos os
Órgãos e Entidades do Estado.
É o Parecer.
Encaminhe-se à Sra. Procuradora-Geral do Estado, considerando o
disposto no art. 22, inciso I, do Anexo ao Decreto nº 2.709/2019 da PGE.
Curitiba, 23 de março de 2020.

HAMILTON BONATTO
Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da CCON/PGE

BRUNO ASSONI
Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da PRC/PGE

RAFAEL COSTA SANTOS
Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da PCO/PGE

ADNILTON JOSÉ CAETANO
Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da PCR/PGE

Comissão Especial para Elaboração de Parecer Referencial

Dispensa de Licitação - Aquisição de Bens, Serviços, inclusive de engenharia,
e insumos de saúde - Enfrentamento da Emergência de Saúde – Coronavírus.
Resolução nº 65/2020 – PGE – Protocolo nº 16.488.532-1
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Protocolo nº 16.488.532-1
Interessado: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Assunto: PARECER REFERENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 4º DA LEI Nº
13.979/2020. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926/2020. DECRETOS ESTADUAIS Nº 4.230/2020
E Nº 4.315/2020. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS –
COVID-19
.

Despacho nº 075/2020 – PGE/CCON
Ao Gabinete da Procuradoria-Geral do Estado,
Trata-se de protocolo instaurado para a Comissão Especial designada pela Resolução

nº 65/2020 elabore Parecer Referencial sobre dispensa de licitação para a aquisição de
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos de saúde para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019, em cumprimento ao inciso X, do § 4º, do art. 35 da Lei
Estadual nº 15.608, de 2007 e no art. 11 do Decreto Estadual nº 4.315, de 21 de março
de 2020” designada pela Resolução nº 65/2020 – PGE.
A referida Comissão elaborou o Parecer referencial nº 01/2020, e os seguintes anexos:
a) Anexo I - Minuta de Contrato - Aquisições de Bens;
b) Anexo II - Minuta de Contrato - Prestação de Serviços;
c) Anexo III - Anexo à Nota de Empenho;
d) Anexo IV - Lista de verificação - Aquisições de Bens e Prestação de Serviços;
e) Anexo V - Minuta de Contrato – Serviços de Engenharia – Edifiações;
f) Anexo VI – Minuta de Ordem de Serviço – Serviço de Engenharia - Edificações;
g) Anexo V - Lista de Verificação – Serviços de Engenharia – Edificações.
Não obstante a elaboração dos elementos instrutores acima citados,
outras Minutas Padronizadas de Contratos e respectivas Listas de Verificação
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poderão, caso haja necessidade, ser posteriormente aprovadas pela ProcuradoraGeral do Estado e acrescidas aos Anexos deste Parecer Referencial.
Assim, submete-se à r. Procuradora-Geral do Estado a Informação nº
16/2020 – PCRH/PGE para análise, deliberação e demais providências de estilo.
Curitiba, data da assinatura eletrônica.
(assinado eletronicamente)
Hamilton Bonatto
Procurador do Estado do Paraná
Procurador-Chefe da CCON/PGE
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ESTADO DO PARANÁ
Procuradoria-Geral do Estado
Gabinete da Procuradora-Geral

Protocolo nº 16.488.532-1
Despacho nº 228/2019 - PGE

I.

Aprovo o Parecer Referencial n. 01/202-PGE, de fls.
64/82, da lavra dos Procuradores do Estado
Hamilton Bonatto, Bruno Assoni, Rafael Costa
Santos, Adnilton José Caetano, membros da
“Comissão Especial para Elaboração de Parecer
Referencial” - Dispensa de Licitação - Aquisição de
Bens, Serviços, inclusive de engenharia, e insumos
de saúde - Enfrentamento da Emergência de Saúde
– Coronavírus - Resolução nº 65/2020 – PGE;

II. Encaminhe-se cópia virtual à Coordenadoria de
Estudos Jurídicos - CEJ, para catalogação e
divulgação e à Coordenadoria do Consultivo –
CCON, para ciência e divulgação junto às
Especializadas sob sua coordenação.
III. Determino à Coordenadoria de Estudos Jurídicos –
CEJ, que crie um link especial para acesso às
minutas padronizadas encaminhadas através deste
protocolo (relacionadas ao COVID-19), e aprovadas
através da Resolução n. 66/2020 – PGE.
Curitiba, 23 de março de 2020.

Leticia Ferreira da Silva
Procuradora-Geral do Estado
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Publicação em Diário Oficial
Edição nº 10.654
Data: 24/03/2020

Resolução nº 066/2020-PGE

Aprova a elaboração de minutas padronizadas, bem como as respectivas listas de
verificação

A PROCURADORA-GERAL DO ESTADO, no exercício das
atribuições legais e regulamentares definidas no art. 5º da Lei Complementar nº 26,
de 30 de dezembro de 1985, com redação dada pela Lei Complementar nº 40, de 8
de dezembro de 1987, nos artigos 2º, § 3º, 4º e 14, todos da Lei Estadual n° 19.848,
de 3 de maio de 2019,e nos artigos 2º e 8º do Decreto nº 3.203, de 22 de dezembro
de 2015, bem como nos termos dos arts. 4º, 5º e 8º, inciso I e § 1º, da Resolução
nº 41/2016-PGE,

RESOLVE

Art. 1º Aprovar as minutas de contratos padronizadas elaboradas pela “Comissão

Especial para Elaboração de Parecer Referencial” - Dispensa de Licitação Aquisição de Bens, Serviços, inclusive de engenharia, e insumos de saúde Enfrentamento da Emergência de Saúde – Coronavírus - Resolução nº
65/2020 – PGE, bem como as respectivas listas de verificação, minutas esta
enquadradas na categoria “editais e instrumentos com objeto definido”, inclusas ao
protocolo 16.488.532-1.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE. ANOTE-SE.
Curitiba, 23 de março de 2020.

Leticia Ferreira da Silva
Procuradora-Geral do Estado
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINIST.SETORIAL-CHEFIA
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

06/04/2020 16:35

DESPACHO
Para: GAS/CONT.

Segue para demais providências que o caso requer.
URGÊNCIA.

Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 06/04/2020 16:35. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 16:35.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 88bf00b7ffd412f5adac8fe682c82e9f.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: Despacho_9.pdf.
Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 06/04/2020 16:35.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 16:35.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Fornecedor

79.107.918/0001-94 - TV Independencia LTDA

Endereço

Rua Amauri Lange Silverio, 450 - Pilarzinho
CEP: 82120-000

Curitiba-PR

R$ 10.558.080,00

Capital Social

Situação do Cadastro

REGULAR

Atividade(s) Econômica(s)
CNAE

Descrição da Atividade

Situação da Habilitação

Atividades de televisão aberta

6021-7/00

Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento
Código

Descrição

122

Serviços de comunicação

Vínculos de Sócios
Empresas em que consta como sócio

Empresas em que consta como
dirigente

58.018.441/0001- 09-TV CIDADE
DE BAURU LTDA

62.589.932/0001-79-RADIO ATALAIA DE
CURITIBA LTDA
79.107.918/0001-94-TV Independencia LTD

-

006.376.109-20MÁRIO JOSÉ
GONZAGA
PETRELLI

-

81.057.994/0001-84-TV INDEPENDÊNCIA
OESTE DO PARANÁ LTDA.
79.107.918/0001-94-TV Independencia LTD

42.283.770/0001-39-ICATU SEGUROS
S/A(Diretor)

299.515.269-34LUCIANA
CORREA
PETRELLI

-

79.107.918/0001-94-TV Independencia LTD

-

Empresas em que consta como sócio

Empresas em que consta como
dirigente
79.107.918/0001-94-TV Independencia
LTDA(Administrador)

Sócio

Consta como Fornecedor

Vínculos de Dirigentes
Dirigente

Consta como Fornecedor

856.517.537-53ANDRE LUIS
FERREIRA DOS
SANTOS
510.811.489-34MARCELLO

-

-

-

17.231.673/0001-55-EDITORA MAISSC LTD 79.107.918/0001-94-TV Independencia
LTDA(Administrador)

Emitido em

03/04/2020

CELEPAR – Informática do Paraná

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em: 06/04/2020 16:42.
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO
(Continuação)

Vínculos de Dirigentes
Dirigente

Consta como Fornecedor

CORREA
PETRELLI
401.596.049-15LEONARDO
PETRELLI NETO

-

Emitido em

03/04/2020

Empresas em que consta como sócio

Empresas em que consta como
dirigente

77.070.332/0001-77-RADIO FM
07.066.992/0001-07-View Editores
INDEPENDENCIA LTDA.
Ltda(Administrador)
00.252.256/0001-96-RÁDIO FM
INDEPENDÊNCIA LTDA - MARINGÁ
77.070.332/0002-58-RÁDIO FM
INDEPENDÊNCIA LTDA - PONTA GROSSA
75.387.274/0002-65-TV INDEPENDÊNCIA
NORTE DO PARANÁ LTDA.
75.387.274/0001-84-TV INDEPENDÊNCIA
NORTE DO PARANÁ LTDA

CELEPAR – Informática do Paraná
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Estou Inscrito? - Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná

http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda
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Cadastro Informativo Estadual - Governo do Paraná
Estou Inscrito?
Este serviço possibilita a consulta das pendências de pessoas físicas e jurídicas perante órgãos e entidades da administração
pública direta, indireta e paraestatal do Estado do Paraná, incluindo as empresas públicas e de economia mista nas quais o Estado
seja majoritário. Serão incluídas no Cadin Estadual:
Obrigações pecuniárias vencidas e não pagas;
Ausência de prestação de contas, exigível em razão de disposição legal ou cláusulas de convênio, acordo ou contrato.
As pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadin Estadual ficarão impedidas de realizar com os órgãos e entidades da
administração estadual os seguintes atos:
Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam o desembolso de recursos financeiros da
administração estadual;
Repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos;
Concessão de auxílios e subvenções;
Expedição de alvarás, licenças, permissões ou autorizações decorrentes do Poder de Polícia Estadual;
Liberação de créditos do Programa Nota Paraná.
Caso retorne a mensagem que não há pendências no Cadin Estadual, pode ser que:
Inexista pendência passível de registro, ou;
Exista pendência dentro do prazo de envio do comunicado ou de regularização.

Neste momento não constam pendências registradas no Cadin Estadual para este
CPF/CNPJ - (79.107.918/0001-94).
Digite o CPF ou CNPJ:
Código de controle da imagem abaixo:

Gerar nova imagem

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
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Fornecedor (NOVO) > Registro de Ocorrências > Incluir / Alterar Sanções CEIS/CNEP

CRISTINA FRANCO RIBEIRO - v1_14_15_68 (8280) - home

Pesquisar Registro de Ocorrência
* CPF/CNPJ:
Situação do cadastro: Válido até 13/06/2020

Pesquisar

Incluir

Limpar

Voltar

(*) Campo de preenchimento obrigatório.

Fornecedor sem registro de ocorrência em 03/04/2020 09:01
Sexta, 3 de Abril de 2020 - 08:59:26
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná

Certificado de Regularidade Fiscal
Comprova a regularidade da situação fiscal e trabalhista de pessoas físicas, firmas individuais e pessoas jurídicas conforme Art. 6º
do Decreto Estadual n.º 9.762 de 19/12/2013.
Fornecedor

79.107.918/0001-94 - TV Independencia LTDA

Endereço

Rua Amauri Lange Silverio, 450 - Pilarzinho
CEP: 82120-000

Curitiba-PR

10.558.080,00

Capital Social

Documentações
Natureza
Jurídica

Documento

N.º

Emissão

Vencimento

206-2

28/10/2019

25/04/2020

206-2

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 7B92.2D0A.3E20.78DA
Dívida Ativa da União - CND
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
191021825

03/12/2019

30/05/2020

206-2

Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná

021412464-43

03/02/2020

02/06/2020

206-2

Certidão Negativa de Tributos Municipais

49583/2020

17/02/2020

15/06/2020

206-2

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

2020032103353774993718

21/03/2020

18/07/2020

Situação no CADIN - Cadastro Informativo Estadual
Nada Consta.
Consulta realizada no CADIN em 03/04/2020 09:00:05

Obs.: - Certificado emitido gratuitamente.
- A emissão da CRF não desobriga o Órgão a consultar o Cadastro Informativo do Estado - CADIN para
emissão de empenho, pagamentos e assinatura de instrumento contratual, sendo o CADIN instituído pela Lei
18466/2015 - PR e regulamentado pelo Decreto nº 1933/2015.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Emitido em

03/04/2020 09:00:05

CÓDIGO DE CONTROLE 0000.2206.0052.2492
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CRISTINA FRANCO RIBEIRO - v1_14_15_68 (8280) - home

Consulta a Fornecedores - Ocorrências
CPF/CNPJ:

ou

Nome/Razão Social:

ou

Situação do Cadastro:
Pesquisar

Limpar

Voltar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)
Sanção

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

Situação

Não

79.107.918/0001-94

TV Independencia LTDA

Válido até 13/06/2020
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 04/04/2020 | Edição: 65-D | Seção: 1 - Extra | Página: 2
Órgão: Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.312, DE 4 DE ABRIL DE 2020
Amplia, temporariamente, o escopo de multiprogramação com conteúdo especíﬁco destinado
às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde de entidades executoras de
serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, com ﬁns exclusivamente educacionais
ou de exploração comercial, em razão da pandemia da covid-19 .
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
DECRETA :
Art. 1º Fica ampliado, temporariamente, o escopo de multiprogramação com conteúdo
especíﬁco destinado às atividades de educação, ciência, tecnologia, inovações, cidadania e saúde de
entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, com ﬁns
exclusivamente educacionais ou de exploração comercial, em razão da pandemia da covid-19 .
Art. 2º As entidades de que trata o art. 7º do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, detentoras de outorga para execução de
serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia digital, com ﬁns exclusivamente educativos ou
de exploração comercial, poderão, por meio da celebração de convênio ou instrumento congênere para
o estabelecimento de parceria com a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, utilizar o
recurso de multiprogramação com conteúdo especíﬁco destinado às atividades de educação, ciência,
tecnologia, inovações, cidadania e saúde.
§ 1º O recurso de multiprogramação será utilizado para transmitir programações simultâneas
em, no máximo, quatro faixas de programação.
§ 2º O conteúdo irradiado pelas faixas de multiprogramação é de responsabilidade exclusiva
das entidades executoras, nos termos previstos na legislação.
§ 3º A utilização do recurso de multiprogramação somente poderá ser iniciada após a
celebração de convênio ou instrumento congênere para o estabelecimento de parceria de que trata
o caput .
Art. 3º A utilização do recurso de multiprogramação nos termos do disposto no art. 2º será
comunicada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no prazo de trinta dias,
contado da data do seu início, acompanhada de cópia do convênio ou do instrumento congênere
celebrado para o estabelecimento de parceria.
Art. 4º As entidades executoras de serviço de radiodifusão de sons e imagens em tecnologia
digital com ﬁns exclusivamente educativos poderão inserir em sua programação publicidade
institucional, vedada a inserção de publicidade comercial.
Art. 5º As obrigações relativas à organização da programação estabelecidas no item 12 do art.
28 do Decreto nº 52.795, de 1963, aplicáveis às outorgadas de serviço de radiodifusão de sons e
imagens, deverão ser cumpridas individualmente em todas as faixas de programação, inclusive quanto
ao percentual mínimo destinado à transmissão diária de serviço noticioso.
Art. 6º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará a entidade à perda imediata do
direito de uso do recurso de multiprogramação, sem prejuízo da aplicação das penalidades
estabelecidas na Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962.
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Art. 7º Os convênios e os instrumentos congêneres celebrados para o estabelecimento de
parceria nos termos do disposto neste Decreto ﬁcam automaticamente rescindidos após o prazo de que
trata o art. 9º, vedada a prorrogação.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Este Decreto ﬁca revogado após o prazo de doze meses, contado da data de sua
publicação.
Brasília, 4 de abril de 2020; 199º da Independência e 132º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcos César Pontes
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINIST.SETORIAL-CHEFIA
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

06/04/2020 17:33

DESPACHO
Para: GAS/CONT

Abaixo segue Justificativa da Dispensa da Garantia Contratual.

Após, seguir os tramites processuais dentro do Sistema GMS.

Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 06/04/2020 17:33. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 17:33.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 4c4f28243f4e8e50ebc3087cec15775.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Documento: Despacho_10.pdf.
Assinado por: Beatriz Kaiser do Nascimento em 06/04/2020 17:33.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Beatriz Kaiser do Nascimento em: 06/04/2020 17:33.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
4c4f28243f4e8e50ebc3087cec15775.
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Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 13:34.
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Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- SEAB
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL - DERAL
PROTOCOLO: 16.188.956-7

EDITAL: 003/2020

28540/2020

Programa: Trator, Implementos e Equipamentos Solidários- PTS
Objeto: A Empresa RUBEMAQ IND. E COM. LTDA., está Credenciada, em
caráter privado a comercializar Pulverizador Agrícola, aos produtores com propriedade agropecuária no Estado do Paraná.
A Comissão de Credenciamento; Curitiba, 02 de abril de 2020.
28701/2020
SECRETARIA DE ESTADO
DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES - PRED
PARECER DA CONCORRÊNCIA N.º 0003/2020 GMS
PROTOCOLO N.º 15.650.741-5 e apensos
Objeto: Elaboração de Laudo estrutural e Projeto de reforço de peças estruWXUDLVQDVHGL¿FDo}HVGD6HFUHWDULDGH(VWDGRGD$JULFXOWXUDHGR$EDVWHFLPHQWR
– SEAB, sito à Rua dos Funcionários, n.º 1558 e 1559, Bairro Cabral, Curitiba,
Paraná. Iniciando a reunião, a comissão observou que neste certame licitatório
não houve nenhuma interessada, levando a Comissão de Licitação considerá-la
DESERTA.
Curitiba, 03 de abril de 2020.
AURO JOSEPHAT DALMOLIN
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - PRED
28671/2020

Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020
PROTOCOLO Nº 15.997.475-8
PARTES INTERESSADAS: CARLOS AGOSTINI E JOÃO LUIZ AGUSTINI e a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE SEED, neste ato representado pelo seu titular, GLÁUCIO ROBERTO DIAS.
OBJETO: Locação de imóvel para atender as instalações do Núcleo Regional de
Educação de União da Vitória, município de União da Vitória - PR.
DESPACHO: Autorizo nos termos do Art. 34, da Lei Estadual 15.608/2007 de
acordo com a Informação nº 463/2019 – PRC/PGE, a formalização de contrato
mediante Dispensa de Licitação, no valor de R$ 73.814,52 por um período de 12
(doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.
AUTORIZADO POR: GLÁUCIO ROBERTO DIAS
Diretor Geral/SEED
Res. 286/2020 – SEED/GS
DATA: 31/03/2020
28737/2020
Secretaria de Estado da Educação
Grupo Administrativo Setorial

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
9HUL¿FDGRV RV DXWRV GRV PHPEURV GD &RPLVVmR GH &UHGHQFLDPHQWR GHVLJQDGD
pela Resolução nº 001/2020-SEAB, do Edital de Credenciamento nº 002/2020,
do registrado na Sexta Ata da Sessão de Abertura de Envelopes realizada em
GRVDXWRVSURWRFRODGRVQKRPRORJRDSUpTXDOL¿FD
ção da sociedade seguradora BrasilSeg Companhia de Seguros, comunicando-se à
Agência de Fomento do Paraná S/A, gestora do Fundo de Desenvolvimento Econômico, de modo que promova as contratações em conformidade às normas do
Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento, à Lei Federal
nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/07, minuta do instrumento contratual anexa
ao Edital e ao protocolo n° 16.188.845-1, em benefício dos produtores rurais interessados que se enquadrem na Subvenção Estadual ao Prêmio de Seguro Rural.
Publique-se
Curitiba, 03 de abril de 2020.

&KH¿D&RQWUDWRV
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 31/2020
PROTOCOLO Nº 16.509.270-8
PARTES INTERESSADAS: TV INDEPENDÊNCIA LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de transmissão simultânea de conteúdos escolar
e educacionais, através de sinais de televisão transmitidos em 3(três) canais/multicanais digitais próprios em operação no Estado do Paraná.
DESPACHO: Dispenso o procedimento licitatório, a que se refere este
EXTRATO, nos termos do artigo 4, da Lei nº 15.608/07 e Lei 13.979/2020 artigo
4º, Informação nº 79/2020 – PRC/PGE.
VALOR TOTAL: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Fonte: 100 – Ordinária
Não Vinculado.
AUTORIZADO: GLÁUCIO ROBERTO DIAS
Decreto 3.891/2020 – GS/SEED

Assinatura digital

Norberto Anacleto Ortigara,
Secretário de Estado.

28778/2020
28766/2020

Secretaria da Administração e
da Previdencia
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Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo
  





Secretaria da
Infraestrutura e Logística
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO 16.268.799-9
DOCUMENTO: Convênio n º 021/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o
Município de Guapirama.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica em vias municipais,
FRQIRUPHGHWDOKDPHQWRFRQVWDQWHGR3ODQRGH7UDEDOKRGHÀV PRY 
H 3DUHFHU 7pFQLFR GH ÀV  PRY  SDUWHV LQWHJUDQWHV H LQGLVVRFLiYHLV
deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 769.956,77, sendo a partida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística,
no montante de R$ 731.458,93 e a contrapartida do Município de R$ 38.497,84.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 210 dias, contados da data da publiFDomR GR VHX H[WUDWR QR 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR SRGHQGR VHU SURUURJDGR QRV
termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução,
podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica,
como gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº
35 &3) Q  H FRPR ¿VFDO GHVWH &RQYrQLR R VHU
vidor Elian Marcos da Silva Moreira, portador do RG nº 7.526.680-4-PR, CPF
nº 032.840.999-56 e CREA nº 73736/D-PR, com prerrogativa técnica funcional,
GHVLJQDGRSRUDWRQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRUHVSRQViYHOSHORDFRPSDQKDPHQWR
H¿VFDOL]DomRGR&RQYrQLRHGRVUHFXUVRVUHSDVVDGRV
DATA: 02 de abril de 2020.
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16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 13:35.
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Fernando Furiati Sabóia
Diretor Geral/DER

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

Sandro Alex
Secretário/SEIL
28908/2020
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Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento
SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB

3

Município/
Protocolo/
Vigência

Convênio n° /
Assinatura

Pré Empenho
SEAB nº/ data

Valor SEAB
(R$)

Contrapartida (R$)

Santa
Isabel do Ivaí
16.223.302-5
24 meses

CV 059/20
01/04/20

20000369
30/03/20

325.000,00

16.250,00

29579/2020

EXTRATOS DE CONVÊNIOS
OBJETO: Implementos agrícolas.

Secretaria da Agricultura e do Abastecimento

AUTORIZAÇÃO: nos termos do § 6º, art. 1º, do Decreto nº 4189/2016 e Lei
Estadual 15.608/2007 e Lei Federal 8666/1993.
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara – Secretário de Estado da Agricultura e Prefeito.
Município/
Protocolo/
Vigência

Convênio n°/
Assinatura

Pré Empenho
SEAB nº/ data

Valor SEAB
(R$)

Contrapartida (R$)

Pranchita
16.224.356-0
24 meses

CV 062/20
01/04/20

20000370
30/03/20

40.600,00

5.400,00

OBJETO: Implementos agrícolas e veículo - PPMC
AUTORIZAÇÃO: Despacho Exmo Governador DOE nº10.576(03/12/19).
ASSINATURAS: Norberto Anacleto Ortigara - Secretário de Estado da Agricultura e Prefeito.

Departamento de Economia Rural – DERAL
Protocolo nº16.126.466-0 – Convênio nº049/2020
Lei Estadual nº15.605/2007, Lei nº19.359/2017,Lei nº15.608/2007
Lei Federal:8.666/1993. Dec.nº1.444/2007,Dec.nº3.283/2008,
Dec.nº430/2019.Programa Estadual Trator, Implementos e Equi-pamentos Solidários no Paraná, que substanciam o instrumento de parceria. Objeto: Atender
agricultores familiares amparados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar-PRONAF.
Vigência: até 31/12/2021 Agentes: Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Agriculturae do Abastecimento, Agência de Fomento do Paraná S/A, Instituto
de Desenvolvimento do Estremo Sul (BRDE), Cooperativa Central de Crédito e Investimento dos Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, Cooperativa de Crédito
Rural com interação Solidária e a Credialiança Cooperativa de Crédito Rural.
A Comissão de Credenciamento, Curitiba 07 de abril de 2020.
29816/2020

Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
EXTRATO 2020/046

AJ/SEDU em 07/04/2020

ESPÉCIE: Termos aditivos aos convênios indicados. PARTÍCIPES: SEDU, PARANACIDADE e os Municípios indicados. OBJETO: Ajuste na aplicação dos recursos.
CONVÊNIO

ADITIVO

VALOR TOTAL

VALOR SEDU

VALOR PM

971/2017

PRESIDENTE CASTELO BRANCO

MUNICÍPIO

3º

286.764,50

250.000,00

36.764,50

ASSINATURA
03/04/2020

371/2019

PAIÇANDU

1º

63.940,00

60.000,00

3.940,00

06/04/2020

61/2020

SÃO JOÃO DO TRIUNFO

1º

379.972,43

360.973,81

18.998,62

02/04/2020

170/2019

PLANALTO

1º

231.092,62

150.000,00

81.092,62

06/04/2020

389/2019

SARANDI

1º

385.000,00

200.000,00

185.000,00

02/04/2020

243/2019

BOA ESPERANÇA

1º

375.000,00

370.000,00

5.000,00

06/04/2020

51/2019

CORUMBATAÍ DO SUL

1º

657.203,44

657.203,44

0,00

06/04/2020

418/2019

MANDIRITUBA

1º

411.534,96

400.000,00

11.534,96

06/04/2020

016/2019

FAXINAL

1º

532.707,04

500.000,00

32.707,04

06/04/2020

052/2019

FAXINAL

1º

208.737,34

150.000,00

58.737,34

06/04/2020

52/2020

MOREIRA SALES

1º

395.000,00

313.500,00

81.500,00

06/04/2020

183/2020

SULINA

1º

364.000,00

332.500,00

31.500,00

07/04/2020

217/2020

CAMBARÁ

1º

313.500,32

237.500,00

76.000,32

07/04/2020
29790/2020

Secretaria da Comunicação Social
e da Cultura
RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2019
Processo: 16.191.915-2
O Diretor Geral da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura
RECONHECE a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fulcro
no art. 35, inciso II e inciso III, art. 33, caput da Lei Estadual de Licitações n°
FRQIRUPHVROLFLWDomRHMXVWL¿FDWLYDGDXQLGDGHVROLFLWDQWH*5832
DE RECURSOS HUMANOS SETORIAL.
Base Legal: Lei Estadual de Licitações n° 15.608/2007 “Art. 33, caput. Do
Objeto: Fornecimento de lote de 27.456 (anual) de créditos de transporte coletivo municipal, destinado aos 52 estagiários que atuam na SECC. O
consumo mensal será de 2.288 unidades, sendo a utilização diária de 104
unidades de vales transporte.
-XVWL¿FDWLYDHUD]mRGDHVFROKDGRIRUQHFHGRU: A inexigibilidade de licitação,
nos termos do Caput do art. 33 da Lei Estadual nº 15.608/2007, decorre da inviabilidade de competição por ter a URBS – Urbanização Curitiba a competência
exclusiva para venda de créditos de vale transporte coletivo.
Contratada: URBANIZAÇÃO CURITIBA – URBS
CNPJ. 75.076.836/0001-79
9DORUGD&RQWUDWDomR: R$ 123.552,00 (cento e vinte e três mil e quinhentos e
cinquenta e dois reais).
'DPDQLIHVWDomR-XUtGLFD: O processo de contratação foi apreciado pela Procuradoria Geral do Estado, junto à Procuradoria Consultiva, que emitiu pareceres
24/2020 e 118/2020 – PRC/PGE com recomendações que foram levadas em consideração pela área requisitante em ajustes e outras providências.
DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Diante do exposto, o Secretario de Estado da Comunicação Social e da Cultura RATIFICA a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para contratação da
URBANIZAÇÃO CURITIBA – CNPJ. 75.076.836/0001-79, para o fornecimento

de créditos de transporte coletivos aos estagiários que atuam nesta Secretaria.
Curitiba, 07 de abril de 2020.
João Evaristo Debiasi
Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura
29690/2020

Secretaria da
Educação e do Esporte
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO
3XEOLTXHVH SDUD WRGRV RV ¿QV R 7HUPR GH $SRVWLODPHQWR DR &RQWUDWR Q
018/2019 – SEED – PE 0964/2018 – SRP-DEAM/SEAP, conforme protocolo
16.516.515-2, entre a Secretária de Estado da Educação e do Esporte e Empresa
Atrio Empreendimentos Hoteleiros Eireli - EPP, para tão somente alteração de
Dotação Orçamentária.
AUTORIZADO POR: Gláucio Roberto Dias - Diretor Geral
Decreto nº 3.891/20– GS/SEED.
29804/2020
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.
CONTRATADA: TV INDEPENDÊNCIA LTDA.
OBJETO: Contrato n.º 037/2020, Prestação de serviços de transmissão simultânea de
conteúdos escolar e educacionais através de sinais de televisão transmitidos em 3(três)
canais/multicanais digitais próprios em operação no Estado do Paraná, no valor de R$
2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), oriundo da dotação Orçamentária
410.112.368.426.470, Elemento de Despesa 3390.3959 – FONTE 100.

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 13:36.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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AUTORIZADO POR: GLÁUCIO ROBERTO DIAS
Decreto 3.891/2020 – DG/SEED
PROTOCOLO: 16.509.270-8.

Secretaria de Estado da Justiça,
Família e Trabalho

29971/2020

Secretaria da
Infraestrutura e Logística
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO 15.739.691-9
DOCUMENTO: Convênio n º 014/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o
Município de Bom Sucesso.
DO OBJETO: Execução de obras de recape asfáltico e sinalização de faixa de
pedestres em vias municipais, conforme detalhamento constante do Plano de TraEDOKRGHÀV PRY H3DUHFHU7pFQLFRGHÀV PRY SDUWHV
integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 531.657,20, sendo a partida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística,
no montante de R$ 372.160,04 e a contrapartida do Município de R$ 159.497,16.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 240 dias, contados da data da publiFDomR GR VHX H[WUDWR QR 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR SRGHQGR VHU SURUURJDGR QRV
termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução,
podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica,
como gestora deste Convênio, a servidora Amanda Carvalho Vanzeli, portadora
GR 5* Q 35 &3) Q  H FRPR ¿VFDO GHVWH &RQvênio o servidor Danilo Costa Lages, portador do RG nº 13.719.624-7-PR, CPF
nº 311.848.178-12 e CREA nº 121202/V-PR, com prerrogativa técnica funcional,
GHVLJQDGRSRUDWRQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRUHVSRQViYHOSHORDFRPSDQKDPHQWR
H¿VFDOL]DomRGR&RQYrQLRHGRVUHFXUVRVUHSDVVDGRV
DATA: 03 de abril de 2020.
Fernando Furiati Sabóia
Sandro Alex
Diretor Geral/DER
Secretário/SEIL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO 15.739.716-8
DOCUMENTO: Convênio n º 015/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o
Município de Bom Sucesso.
DO OBJETO: Execução de obras de recape asfáltico e sinalização de faixa de
pedestres em vias municipais, conforme detalhamento constante do Plano de TraEDOKRGHÀV PRY H3DUHFHU7pFQLFRGHÀV PRY SDUWHV
integrantes e indissociáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 319.405,19, sendo a partida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística,
no montante de R$ 239.553,89 e a contrapartida do Município de R$ 79.851,30.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 240 dias, contados da data da publiFDomR GR VHX H[WUDWR QR 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR SRGHQGR VHU SURUURJDGR QRV
termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução,
podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica,
como gestora deste Convênio, a servidora Amanda Carvalho Vanzeli, portadora
GR 5* Q 35 &3) Q  H FRPR ¿VFDO GHVWH &RQvênio o servidor Danilo Costa Lages, portador do RG nº 13.719.624-7-PR, CPF
nº 311.848.178-12 e CREA nº 121202/V-PR, com prerrogativa técnica funcional,
GHVLJQDGRSRUDWRQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRUHVSRQViYHOSHORDFRPSDQKDPHQWR
H¿VFDOL]DomRGR&RQYrQLRHGRVUHFXUVRVUHSDVVDGRV
DATA: 03 de abril de 2020.
Fernando Furiati Sabóia
Sandro Alex
Diretor Geral/DER
Secretário/SEIL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
PROTOCOLO 15.812.466-1
DOCUMENTO: Convênio n º 022/2020-SEIL
CONVENENTES: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL e o
Município de Santa Mariana.
DO OBJETO: Execução de obras de pavimentação asfáltica em vias do Parque
,QGXVWULDOFRQIRUPHGHWDOKDPHQWRFRQVWDQWHGR3ODQRGH7UDEDOKRGHÀV
PRY H3DUHFHU7pFQLFRGHÀV PRY SDUWHVLQWHJUDQWHVHLQGLVVRciáveis deste instrumento.
DOS RECURSOS: O valor deste convênio é de R$ 2.360.680,96, sendo a partida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no
montante de R$ 2.242.646,91 e a contrapartida do Município de R$ 118.034,05,
sendo R$ 104.695,35 em pecúnia e R$ 13.338,70 em serviços.
DA EXECUÇÃO: O prazo de execução de 270 dias, contados da data da publiFDomR GR VHX H[WUDWR QR 'LiULR 2¿FLDO GR (VWDGR SRGHQGR VHU SURUURJDGR QRV
termos da lei, mediante Termo Aditivo.
DA VIGÊNCIA: A vigência de 180 dias após a conclusão do prazo de execução,
podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
DO GESTOR: A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística indica,
como gestora deste Convênio, a servidora Daniele Walter, portadora do RG nº
35&3)QHFRPR¿VFDOGHVWH&RQYrQLRRVHUYLdor Carlos Roque de Oliveira Franco Neto, portador do RG nº 4.929.124-8-PR,
CPF nº 755.260.509-04 e CREA nº 91625/D-PR, com prerrogativa técnica funcioQDOGHVLJQDGRSRUDWRQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRUHVSRQViYHOSHORDFRPSDQKDPHQWRH¿VFDOL]DomRGR&RQYrQLRHGRVUHFXUVRVUHSDVVDGRV
DATA: 06 de abril de 2020.
Fernando Furiati Sabóia
Sandro Alex
Diretor Geral/DER
Secretário/SEIL
29920/2020

Protocolo n.º 16.498.260-2
Inter essado:DEDIF/SEJUF
Assunto:

Processo

Indenizatório

executora do Programa Estadual
Vítimas

e

Te s t e m u n h a s

( P R O V I TA / P R ) , r e f e r e n t e

à

Ameaça das
ao

entidade

de Assistência a

per íodo

do

Paraná

compreendido

entr e 28/01/2020 a 31/03/ 2020.


Tr at a -s e

de

Memorando

bem como de Parecer nº 013/2020
Departamento

de

Proteção

e

nº

021/2020,

(fls. 02-6a) do

Defesa

dos

Direitos

Fundamentais e Cidadania em que solicita autorização
para adoção das providências cabíveis para restituição,
à A s s o c i a ç ã o p a r a a V i d a e S o l i d a r i e d a d e ( AV I S ) , d e
verbas

referentes

Programa

Te s t e m u n h a s
valor

às

Estadual

total

despesas
de

Ameaçadas

de

R$

para a

execução do

Assistência
( P R O V I TA )

180.572,69

a

Vítimas

e

no

Paraná,

no

(cento

e

oitenta

mil,

quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove
cent avos), ref erente ao pagamento das despesas do
período compreendido entre 28de janeiro de 2020 e 31
d e m a r ç o d e 2 0 2 0 , e m r a z ã o d o e n c e r r a m e n t o d o Te r m o
de Colaboração nº 008/2017 de 03 de outubro de 2017,
c o m a AV I S , n a d a t a d e 2 7 d e j a n e i r o d e 2 0 2 0 .


Considerando a natureza do Programa,

que

tem

por

finalidade

psicossocial,

e

testemunhas,

vítimas

fornecer

proteção
e

à

apoio

integridade

familiares

de

jurídico,
física

de

vítimas

de

violência que estiverem sendo ameaçadas, sendo que a
proteção é garantida às pessoas que, por meio de seus
testemunhos, possam ajudar na resolução de crimes no
combat e

à

violência

e

à

impunidade

no

Estado

do

Paraná, de maneira contínua, sob risco de morte para
as

pessoas

protegidas

pelo

referi do

programa,

bem

como pela extrema relevância de suas atividades.


Considerando que apesar de não haver

convênio

vigente,

a

AV I S ,

mant eve

a

execução

do

programa por ser prioridade a sua continuidade em
razão da impossibilidade de desamparar as vítimas e
testemunhas protegidas, solicitando o pagamento das
despesas realizadas (fls. 140-143).


Considerando

explicativos

d a AV I S

acompanhado

de

os

sobre as

Plano

de

Relatórios

despesas

Tra b a lh o

realizadas,

referente

ao

Informação

nº

período em questão (fls. 144-195).


Te n d o

em

vista

a

523/2020 do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial,
Quadro

de

Declaração

Detalhamento

de

Despesas,

de

da

Despesa

Adequação

bem
nº

(fls. 196- 198a), informando que a despesa em
está

prevista

na

como

508/2020
questão

Lei Orçamentária Anual de 2020 (Lei

nº 20. 078 de 18/12/2019) bem como está de acordo
com o P lano Plurianual 2020-2023 (Lei nº 20.077 de
18/12/2019) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de
2020 (Lei nº 19.883 de 09/07/2019).

da

Considerando a Informação nº 170/2020
Assessoria

manifesta-se
valores

das

Técnica

pela

(fls.

possibilidade

faturas

referentes

199-203a)
de
a

em

que

pagamento

dos

28.01.2020

a

31.03.2020, a título indenizatório, no importe de R$
180.572,69 (cento e oitenta mil, quinhentos e setenta e

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 13:36.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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LISTA DE VERIFICAÇÃO
LISTA DE VERIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE BENS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS-COVID-19, COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 2020.

Protocolo nº 16.509.270-8
REQUISITOS GERAIS
01

Solicitação de aquisição do bem ou contratação de serviço, contendo a
respectiva justificativa, demonstrando a correlação entre o objeto da
contratação e o combate ao COVID-19.

02

Indicação do dispositivo legal aplicável – artigo 4º da Lei nº 13.979/2020.

03

Razões da escolha do contratado.

Fls. 7/8/9

04

Termo de Dispensa de Licitação (“Termo de Referência Simplificado”), nos
termos do art. 4º-E da Lei nº 13.979/2020,

Fls. 5 a 16

05

Consulta ao banco de dados do Sistema GMS para verificação da não
existência de Ata de Registro de Preços vigente.

06

Justificativa de preço, inclusive com apresentação de orçamentos ou da
consulta aos preços de mercado.

Fls. 19 a 43

07

Mapa de formação de preço, devidamente assinado pelos servidores
responsáveis por sua elaboração.

Fls. 44/45

08

Informações orçamentárias e financeiras.

Fls. 47 a 53

09

Minuta Padronizada do Contrato, nas hipóteses em que sua formalização for
obrigatória (artigo 108, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007), ou
justificativa sobre sua substituição (artigo 108, § 1º, da Lei Estadual nº
15.608/2007).
Justificativa para dispensa da garantia contratual

Fls. 2

Fls. 9

Não se aplica

Fls. 61 a 72

Fls. 129

10

Parecer Referencial exarado pela Procuradoria-Geral do Estado.

Fls. 82 a 104

11

Documentos de qualificação técnica, quando for cabível. GMS

Fls. 55/56

12

Documentos de qualificação econômico-financeira, quando for cabível. GMS

Fls. 55/56

13

Cópia dos atos constitutivos da empresa que se pretende contratar ou
cadastro completo do Sistema GMS.

Fls. 55/56

14

Motivação do Ato e Autorização do ordenador de despesas.

15

Numeração sequencial da dispensa de licitação.

16

Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados (quando tal providência for compatível com o objeto que se
pretende contratar).

17

Parecer Técnico sobre a dispensa (quando a complexidade do objeto o
exigir).

18

Autorização do Secretário de Estado da Fazenda, quando o valor de
contratação ultrapasse R$ 3.500.000,00, nos termos do art. 7º do Decreto
Estadual nº 4.189/2016.

Não se aplica

19

Ato de ratificação da dispensa de licitação. (A ocorrer Casa Civil)

Fls. _______

Fls. 105 e 51
Fls. 131
Não se aplica
Fls. 74

Assinado por: Celso Ademir Chiquim em 09/04/2020 14:35. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 14:27. Documento assinado
nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 5d58a409e1f7773e851b57a78f06e678.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Publicação no DIOE do ato formal fundamentado da autoridade
competente.
Disponibilização da contratação em sítio oﬁcial especíﬁco na rede mundial
de computadores (internet), conforme disposto no § 2º, do art. 4º, da Lei nº
13.979/2020.
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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372

55
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Fls. 131
Fls. _______

01

Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal, inclusive quanto aos
débitos fiscais e às contribuições previdenciárias, atualizada.

Fls. 59

02

Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual do Paraná atualizada.

Fls. 59

03

Certidão atualizada de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da
empresa, quando a contratada for sediada em outro Estado da Federação.

04

Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da empresa,
atualizada.

Fls. 59

05

Certificado de Regularidade com o FGTS atualizado.

Fls. 59

06

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas atualizada

Fls. 59

Não se aplica

CONSULTAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS
01

Consulta ao CADIN do Estado do Paraná, observadas, quando for o caso, as
hipóteses do artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual nº
18.466/2015.

Fls. 57

02

Consulta sobre as Empresas Suspensas ou Impedidas de contratar com a
Administração Pública Estadual (GMS).

Fls. 60

03

Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

Fls. 110

DECLARAÇÕES FIRMADAS PELO CONTRATADO

01

Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem
como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de
14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII, da
Constituição Federal.

Fls. 127

02

Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação,
indicadas no Decreto Estadual nº 2.485/2019, que veda o nepotismo nos
órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela
Administração Pública do Estado do Paraná.

Fls. 127

03

Que atesta o atendimento à Política Pública Ambiental de licitação
sustentável, em especial, que se responsabiliza integralmente com a
logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós consumo no limite
da proporção que fornecerem ao Poder Público, assumindo a
responsabilidade pela destinação final ambientalmente adequada.

Fls. 127

Curitiba, 09 de abril de 2020
Celso Ademir Chiquim
Assessoria DG

Beatriz Kaiser do Nascimento
Chefe do GAS

Assinado por: Celso Ademir Chiquim em 09/04/2020 14:35. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 14:27. Documento assinado
nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 5d58a409e1f7773e851b57a78f06e678.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

Documento: LISTA.DE.VERIFICACAO.pdf.
Assinado por: Celso Ademir Chiquim em 09/04/2020 14:35.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 14:27.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
5d58a409e1f7773e851b57a78f06e678.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
Relatório de Contratos
Contrato:

888/2020

Órgão Gestor:

SEED - Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
DTI/DETD/CTE

Setor Gestor de Contrato:
DADOS GERAIS
Número utilizado pelo Órgão:

037/2020

Tipo Contrato:

Serviços

Número Protocolo:

16509270-8

Situação:

Registrado - Publicado

GESTOR DO CONTRATO
Agente Gestor:

TIAGO LEDESMA MARIANO

Agente Substituto do Gestor:

TIAGO LEDESMA MARIANO

VIGÊNCIA
Data Início

Data Fim Original

Data Fim Atual

03/04/2020

02/07/2020

02/07/2020

Unidade de Tempo

Tempo

Parcelas -

1,00

OBJETO CONTRATUAL
CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE TV PARA TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLAR E EDUCACIONAIS. AULA
PROCESSO COMPRA/LICITAÇÃO
Modalidade

Processo

Emergencial

Material/Serviço

5149/2020

Obras

Serviço

Não

PUBLICAÇÃO
Data Publicação

Diário Oficial

08/04/2020

DIARIO OFICIAL PARANÁ COMÉRCIO, INDUSTRIA & SERVIÇOS - 10663

ÓRGÃOS DO CONTRATO
Órgão

Identificação Orçamentária

Situação

SEED - Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Gestor)

41.01.12.368.42.000.6470.33903959.100

Ativo

VALORES CONTRATUAIS
Valor Total Original (R$)

Valor Total Atual (R$)

2.700.000,00

Valor Parcelas -

2.700.000,00

Valor Parcelas -

2.700.000,00

2.700.000,00

ITENS DO CONTRATO
Item:

0208.62524-Prestação de Serviços, Serviços permanentes de transmissão de sinais de TV, USO: Transmissão conteúdo escolar
Processo Compra/Licitação

Valor Item

CE - 5149/2020 Lote: 1

Quantidade

900.000,00

Situação
3 Ativo

DISTRIBUIÇÃO
Local Entrega/Serviço

Quantidade

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Situação
3 Ativo

GARANTIA
Data Início

Data Fim

-

-

Modalidade

Valor Garantia (R$)

-

-

FORNECEDOR
79.107.918/0001-94 - TV Independencia LTDA
ATO AUTORIZATÓRIO
Parecer:

Autorizado

Data:

02/04/2020

Tipo da Autoridade Competente da Autorização:

Diretor(a)

Autoridade Competente da Autorização:

Glaucio Roberto Dias

Responsável pela Assinatura:
OUTRAS INFORMAÇÕES CONTRATUAIS
Nenhuma outra informação cadastrada.
Quinta-feira, 09 de Abril de 2020 08:55

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 13:58.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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Filtros da Pesquisa:
Contrato (Número/Ano):

888/2020

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 13:58.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

PORTARIA N.º XXXXXX/2020 – DG/SEED

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação e do
Esporte, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 6.º, Inciso IV, da Lei
n.° 19.848, de 3 de maio de 2019, e pelo Decreto n.º 2.288, de 31 de julho de
2019, com fundamento no disposto na Lei n.º 15.608, de 16 de agosto de 2007, e
considerando o contido nos protocolados n.º 16.509.270-8.

RESOLVE:

Art. 1.º Designar as servidores Tiago Ledesma Mariano, RG n.º
8.278.917-0, CPF n.º 040.416.369-65 e Aparecido Pereira Ferruço, RG. nº
15.606.385-1, CPF nº 145.742.118-65, do Departamento DTI/DETED/CTE, para
atuar como Gestor e Fiscal do Contrato nº 037/2020, oriundo da Dispensa nº
31/2020, referente a prestação de serviços de transmissão de conteúdos
escolares através de sinais de televisão.
Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, XX de xxxxxx de 2020.

Gláucio Roberto Dias
Diretor Geral - SEED
Decreto n.º 3.891/2020

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 14:19.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
SETOR DE CONTRATOS
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

09/04/2020 14:22

DESPACHO
SEED/DG/DIR

Encaminhamos protocolado para publicação da Portaria que designa os
servidores Tiago Ledesma Mariano e Aparecido Pereira Ferruço, para atuar como
Gestor e Fiscal do Contrato n. 037/2020, oriundo da Dispensa no 31/2020,
referente a prestação de serviços de transmissão de conteúdos escolares através
de sinais de televisão.

Cristina Franco Ribeiro
Equipe Técnica - GAS/CONT

Coordenado por:

Rafaela R. de Souza Pedroso
Coordenadora - GAS/CONT

Assinado por: Cristina Franco Ribeiro em 09/04/2020 14:23, Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em 09/04/2020 14:36. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina
Franco Ribeiro em: 09/04/2020 14:22. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada
no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 750452da8bbe9c825e9a03b29256584e.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

Documento: Despacho_11.pdf.
Assinado por: Cristina Franco Ribeiro em 09/04/2020 14:23, Rafaela Rodrigues de Souza Pedroso em 09/04/2020 14:36.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Cristina Franco Ribeiro em: 09/04/2020 14:22.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
750452da8bbe9c825e9a03b29256584e.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

09/04/2020 16:46

DESPACHO
A Redação

Encaminhamos o protocolo para elaboração de Portaria em face de
minuta acostada ao mov. 57.

Karina Ferraz de Oliveira
Assessoria DG

Assinado por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em 09/04/2020 16:46. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 09/04/2020
16:46. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 3bec85371bf6f6a80aff2121a8d5d996.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

Documento: Despacho_12.pdf.
Assinado por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em 09/04/2020 16:46.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 09/04/2020 16:46.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
3bec85371bf6f6a80aff2121a8d5d996.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

PORTARIA N.º 131/2020 – DG/SEED

O Diretor-Geral da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte,
no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 6.º, Inciso IV, da Lei n.º 19.848,
de 3 de maio de 2019, com fundamento no disposto na Lei n.º 15.608, de 16 de
agosto de 2007, e considerando o contido no protocolado n.º 16.509.270-8,

RESOLVE:

Art. 1.º Designar os servidores Tiago Ledesma Mariano, RG n.º
8.278.917-0, CPF n.º 040.416.369-65, e Aparecido Pereira Ferruço, RG n.º
15.606.385-1,

CPF n.º 145.742.118-65, da Coordenação de Tecnologias

Educacionais – DTI/DETED/CTE, para atuarem como Gestor e Fiscal do Contrato
n.º 037/2020 – SEED, oriundo da Dispensa n.º 31/2020, referente à prestação de
serviços de transmissão de conteúdos escolares através de sinais de televisão.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 9 de abril de 2020.

Gláucio Dias
Diretor-Geral
Decreto n.º 3.891/2020

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 13/04/2020 11:58. Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Alcione Marta Guralh em: 09/04/2020 17:35. Documento
assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: f1e06b80856fe2c8da0bedce07e908d2.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

Documento: Portaria1312020DGSEEDDesignagestorefiscaldoContrato372020.pdf.
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 13/04/2020 11:58.
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Alcione Marta Guralh em: 09/04/2020 17:35.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
f1e06b80856fe2c8da0bedce07e908d2.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
Protocolo:

16.509.270-8
Assunto: Contratação de Emissora de TV para transmissão
Assunto:
de Conteúdos escolar e educacionais. (Aulas)
Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
Data:

13/04/2020 15:03

DESPACHO
A Redação/SEED

Encaminhamos o protocolo para publicação de Portaria 131/2020
DG/SEED em DIOE, após encaminhe-se ao GAS/CONT para demais procedimentos
que se fizerem necessários.

Karina Ferraz de Oliveira
Assessoria DG

Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 13/04/2020 15:03.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.
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DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná

https://www.documentos.dioe.pr.gov.br/dioe/acompanhamentoMateria.d...
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Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

31232/2020

Protocolo

Diário Oficial Executivo

Título

Portaria n.º 131/2020-DG/SEED

Órgão

SEED - Secretaria de Estado da Educação e do Esporte

Depositário

ALCIONE MARTA GURALH

E-mail

aguralh@seed.pr.gov.br

Enviada em

13/04/2020 15:30

Secretaria da Educação e do Esporte
Portaria-EX (Gratuita)
Portaria 131-2020-DG-SEED p..rtf
55,83 KB

Data de publicação

15/04/2020 Quarta-feira

Histórico

Gratuita

Aprovada

14/04/20
09:41

Nº da Edição do Diário:
10668

TRIAGEM REALIZADA

1 of 1
Inserido ao protocolo 16.509.270-8 por: Alcione Marta Guralh em: 14/04/2020 09:45.

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:48.

14/04/2020 09:43
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE
DIRETORIA GERAL
Protocolo:

16.523.803-6

Assunto:

Solicitação

Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

22/04/2020 18:50

DESPACHO
A Redação/SEED

Encaminhamos o protocolo para oficiar ao solicitante com a urgência que
o caso requer.

Karina Ferraz de Oliveira
Assessoria DG

Assinado por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em 22/04/2020 18:50. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020
18:50. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 3c070b9ff3f954f4b223334eca5762f.
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Documento: Despacho_1.pdf.
Assinado por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em 22/04/2020 18:50.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Karina do Rocio Ferraz de Oliveira em: 22/04/2020 18:50.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
3c070b9ff3f954f4b223334eca5762f.
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Página(s) 386 a 386 cancelada(s) por Alcione Marta Guralh em: 23/04/2020 16:17 motivo: Ajuste .
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SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DO ESPORTE

Ofício 1.135/2020 – GS/SEED

Curitiba, 23 de abril de 2020.

Protocolo n.º 16.523.803-6
Assunto: Informação sobre a implantação de atividades não presenciais na Rede
Pública Estadual de Educação.

Senhor Secretário

Em atenção ao Requerimento encaminhado pelo Deputado Estadual
Maurício Thadeu de Mello e Silva em 9 de abril de 2020, que trata sobre pedido de
informações referentes à implantação de atividades não presenciais na Rede
Pública Estadual de Educação, encaminhamos a Informação n.º 02/2020 –
DG/SEED, às fls. 5/21, bem como cópias da legislação e atos administrativos
pertinentes e do protocolado solicitado.
Expressamos nossas considerações e permanecemos à disposição.

Atenciosamente

Assinado eletronicamente

Gláucio Dias
Resolução n.º 286/2020 – GS/SEED
Delegação de Competência ao Diretor-Geral

Exmo. Sr.
Guto Silva
Secretário-Chefe da Casa Civil
Palácio Iguaçu
Nesta Capital
amg

Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 23/04/2020 16:54. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Alcione Marta Guralh em: 23/04/2020 16:18. Documento
assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: ff94c5ac1340a7b0b5bdff4cef3fe21f.
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Documento: 11352020GSSEED16.523.8036CasaCivilInformacaosobreimplantacaodeaulasnaopresenciaisnaRedeEstadualdeEducacao.pdf.
Assinado digitalmente por: Glaucio Roberto Dias em 23/04/2020 16:54.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Alcione Marta Guralh em: 23/04/2020 16:18.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
ff94c5ac1340a7b0b5bdff4cef3fe21f.
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CASA CIVIL
COORDENADORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA
Protocolo:

16.523.803-6

Assunto:

Solicitação

Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

06/05/2020 17:30

DESPACHO

1. Vistos;
2. Ao CEE para preparação de expediente.

Assinado por: Johathan Baptista de Freitas em 06/05/2020 17:31. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Johathan Baptista de Freitas em: 06/05/2020 17:30.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: c45bb50e4b6d326ffa33349ce3c0075d.
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Documento: Despacho_2.pdf.
Assinado por: Johathan Baptista de Freitas em 06/05/2020 17:31.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Johathan Baptista de Freitas em: 06/05/2020 17:30.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
c45bb50e4b6d326ffa33349ce3c0075d.
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Palácio Iguaçu – Curitiba, 8 de maio de 2020
OF CEE/CC 1310/20

e-Protocolo n.º 16.523.803-6

Ref.: Requerimento de informações protocolado em 09/04/2020.

Senhor Deputado,
Em resposta ao referido Requerimento, encaminho a Vossa
Excelência as informações recebidas da Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte, conforme o Ofício 1.135/2020 – GS/SEED e o respectivo
anexo (fls. 387 e 5 a 384).
Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil
Anexo
Excelentíssimo Senhor
Deputado REQUIÃO FILHO
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
CURITIBA – PR
CEE/CEVF/J

Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - 4º andar - Centro Cívico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400

Assinado digitalmente por: Luiz Augusto Silva em 15/05/2020 16:32. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Barbara Oliveira Trindade em: 11/05/2020 14:10.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: 7f71a8bf07aab4de3d5d42fbde17dc59.
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Documento: OFCC1310_REQ.pdf.
Assinado digitalmente por: Luiz Augusto Silva em 15/05/2020 16:32.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Barbara Oliveira Trindade em: 11/05/2020 14:10.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
7f71a8bf07aab4de3d5d42fbde17dc59.
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CASA CIVIL
CENTRO DE EDIÇÃO DE EXPEDIENTE OFICIAL
Protocolo:

16.523.803-6

Assunto:

Solicitação

Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

15/05/2020 18:31

DESPACHO
AO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DESTA CASA CIVIL - CC/CAO/ARQ,
UMA VEZ QUE O INTERESSADO(A) RECEBEU A NOTIFICAÇÃO RELACIONADA A
ESTE E-PROTOCOLO.

CC/CEE/EXP
EM 15/05/2020

Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Joao Costa em: 15/05/2020 18:31.
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CASA CIVIL
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL
Protocolo:

16.523.803-6

Assunto:

Solicitação

Interessado: MAURICIO THADEU DE MELLO E SILVA
Data:

18/05/2020 17:14

DESPACHO
Tendo em vista a emissão do Of CEE/CC 1310/2020, encaminhado ao
Deputado Estadual Requião Filho, de ordem arquive-se.

ADRIANA MULEK
Centro de Apoio Operacional da Casa Civil

Assinado por: Adriana Mulek em 18/05/2020 17:17. Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Elisete Jose de Souza em: 18/05/2020 17:14. Documento assinado nos
termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código: fab93b81b65cff2e90a28948c359766c.
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Documento: Despacho_4.pdf.
Assinado por: Adriana Mulek em 18/05/2020 17:17.
Inserido ao protocolo 16.523.803-6 por: Elisete Jose de Souza em: 18/05/2020 17:14.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.
A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do com o código:
fab93b81b65cff2e90a28948c359766c.

