FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO E SUGESTÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021/SEDUC-MT, em atenção ao disposto no Art 39 da Lei 8.666/93.
DATA/HORÁRIO: 29/03/2021 -09:00h às 10h:30min. (HORÁRIO LOCAL).
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Auditório da Secretaria de Estado de Educação de Mato
Grosso, situada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A, Centro Político
Administrativo, CEP 78.049-906, Cuiabá-MT.
EDITAL E ANEXOS: www.seduc.mt.gov.br.
INFORMAÇÕES: fone: (65) 3613-6397, e-mail: educacao.basica@educacao.mt.gov.br
A sessão pública poderá ser acompanhada em tempo real através da transmissão no link:
www.seduc.mt.gov.br.
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: GRUPO ISG/OROS
Email: Janssen.lobo@isgsa.com.br
Telefone: +55 (61) 99826-4776
MANIFESTAÇÃO:
No intuito de não geral nenhum fator impeditivo para o processo de obtenção e no objetivo de contribuir
encaminhamos os seguintes pontos:
1. O prazo de entrega do material referenciando o início do ano letivo de 2021, conforme
consta no item 14. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, visto que atendendo à normativa
estadual para o ano letivo em questão ele se inicia no mês de abril, e defendendo a
ampla concorrência igualitária, caso a interpretação seja a exposta, o prazo
inexequível, dada a temporalidade dos processos administrativos e os deslocamentos
para os municípios listados no documento supracitado. Desta forma, fazendo a
proposição de adequar o documento para esclarecer se ocorrerá uma revisão do
calendário letivo previsto para o início das atividades no ano de 2021, no que se
refere ao 1º bimestre. Este ponto é importante, uma vez que, todas as editoras e
empresas correlatas, necessitam de um prazo mínimo para a produção impressa do
material.
2. No quesito de habilitação técnica do item 23. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
ENVELOPES, é exigida apresentação no Envelope 1, de Atestados de Capacidade Técnica
Operacional de Fornecimento de Material Didático e de Plataforma de Conteúdos Digitais,
sendo que esses estão vinculados ao trabalho desenvolvido na rede pública. A restrição
a rede pública gera uma restrição não salutar ao processo, conforme o artigo 206 da
Constituição Federal, a oferta do ensino está vinculada a padrão de qualidade, de
forma que não difere categoria administrativa, cabendo ao público e ao privado
atenderem aos padrões estruturados. Desta forma, recomendamos a inclusão nos
parâmetros de rede pública ou privada.
OBS: As contribuições poderão ser dirigidas à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, das 08:00h do
dia 15 de Março de 2021 até às 17:00h do dia 24 de Março de 2021, com o assunto “CONTRIBUIÇÕES AO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021/SEDUCMT pelos seguintes meios:
• E-mail: educacao.basica@educacao.mt.gov.br
• Protocolo da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso no seguinte endereço:
Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, Quadra 01, Lote 05, Setor A, Centro Político Administrativo, CEP 78.049-906,
Cuiabá-MT, contato 3613-6397.
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