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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

PROCESSO Nº 1119/2021

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS PÚBLICOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,
no uso de suas atribuições e considerando que foram re-
alizados todos os procedimentos relativos à TOMADA DE
PREÇOS Nº 006/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA-
DAS VICINAIS DO MUNICIPIO, cuja descrição detalhada
consta do processo licitatório, conforme julgamento da Co-
missão Permanente de Licitação.

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto da Tomada de Preços nº 006/2021,
em favor da empresa:

- PROPLAN CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
07.121.982/0001-19

HOMOLOGAR o procedimento licitatório, vez que foram
observadas as determinações contidas na Lei 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações.

Paraiso do Tocantins, 10 dias do mês de janeiro de 2022.

Ubiratan Carvalho Fonseca

Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e
Implementos Agrícolas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
JUVENTUDE

REGIMENTO INTERNO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO TOCANTINS-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCAN-
TINS – TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E JUVENTU-
DE

REGIMENTO INTERNO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

CAPITULO I

DAS FINALIDADES E OBJETIVO GERAL

Art.1º - A Conferência Municipal de Educação é parte in-
tegrante da Conferência Nacional de Educação que será
realizada nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022.

Parágrafo único. A Conferência Municipal de Educação
constitui-se em um fórum democrático, envolvendo a co-
munidade escolar e a sociedade civil organizada, tendo
por finalidade a discussão e a proposição de caminhos pa-
ra uma educação de qualidade mediante politicas públicas
educacionais.

Art. 2º - A Conferência Municipal de Educação tem como
objetivo:

I. Apresentar propostas que deverão ser implantadas e/ou
implementadas nos Sistemas de Ensino Nacional, Estadu-
al e Municipal que serão analisadas e deliberadas durante
a Conferência Nacional de Educação; II. Reunir o Poder
Público e a sociedade civil, para discutir e deliberar acer-
ca do processo de monitoramento e avaliação do PME; III.
Avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação,
os avanços e os desafios para as políticas educacionais do
município de Paraíso do Tocantins -TO.

CAPÍTULO II

DO TEMÁRIO

Art. 3º - A Conferência Municipal de Educação, tem como
tema central “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE:
compromisso com o futuro da educação brasileira” e agre-
gado ao tema, estão os Eixos temáticos e Subeixos:

ST 1 - Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretri-
zes e metas:

- Subeixo I - Evolução das Políticas Educacionais de 2018
a 2022 – Avaliação da evolução das Políticas Públicas, no
âmbito da Educação, desde a realização da última CONAE
(2018) até 2022;

- Subeixo II - O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024 -
Avaliação diagnóstica sobre as 10 diretrizes e as 20 metas
estabelecidas, atualização sobre as atuais demandas;

ST 2 - Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretri-
zes e metas:
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- Subeixo III - O PNE 2024-2034 e a valorização dos pro-
fissionais da Educação: formação, carreira, remuneração e
condições de trabalho e saúde;

- Subeixo IV - O PNE 2024-2034 e a Inclusão: acessibilida-
de, direitos humanos e ambientais, justiça social, políticas
de cotas, educação especial e diversidade;

- Subeixo V - O PNE 2024-2034 e a equidade: democra-
tização do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão
do fluxo escolar;

- Subeixo VI - O PNE 2024-2034 e a qualidade: avaliação
e regulação das políticas educacionais, Base Nacional Co-
mum Curricular – BNCC;

ST 3 - Eixo 1. O PNE 2024 – 2034: avaliação das diretri-
zes e metas:

- Subeixo VII - O PNE 2024-2034 e a gestão democrática
da escola pública: participação popular e controle social;

- Subeixo VIII - O PNE 2024-2034: os limites e necessida-
des impostos por crises que impactem a escola: educação
em tempos de pandemia;

- Subeixo IX - O PNE 2024-2034: desenvolvimento da edu-
cação profissional e tecnológica;

ST 4 - Eixo 2. Uma escola para o futuro: Tecnologia e
conectividade a serviço da Educação.

- Subeixo I - O PNE 2024 – 2034 na organização de uma
escola para o futuro: garantia de infraestrutura tecnológica
que permita a internacionalização curricular, a ampliação
da conectividade, o acesso integral à internet e a dispositi-
vos computacionais;

- Subeixo II - O PNE 2024 – 2034 na definição de uma
escola para o futuro: estabeleça prioridade aos alunos da
educação básica no acesso a equipamentos de tecnologia,
utilização de plataformas e aplicativos que potencializam o
uso de internet.

ST 5 - Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação
inerente e do modelo em construção

- Subeixo I - O PNE 2024-2034 na articulação do Sistema
Nacional de Educação: instituição, democratização, coope-
ração federativa, regime de colaboração, parcerias público-
privadas, avaliação e regulação da Educação.

ST 6 - Eixo 3. Criação do SNE: avaliação da legislação
inerente e do modelo em construção

- Subeixo II - O PNE 2024 – 2034, políticas intersetoriais
de desenvolvimento e Educação: cultura, ciência, trabalho,
meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação;

- Subeixo III - O PNE 2024 – 2034 e o financiamento da
educação: gestão, transparência e controle social.

CAPÍTULO III

DA REALIZAÇÃO

Art. 4º - A Conferência Municipal de Educação contribuirá
com as Conferências Estadual e Nacional de Educação.

§ 1º-A Conferência Municipal de Educação será realizada
no Município de Paraíso do Tocantins -TO, nos dias 24 e
25 de janeiro de 2022.

§ 2º-A Conferência Municipal de Educação será estrutura-
da com as seguintes atividades:

I. Inscrição;

II. Credenciamento;

III. Solenidade de Abertura;

IV. Momento Cultural;

V. Plenária de Aprovação do Regimento Interno;

VI. Palestra Magna

VII. Grupos de Trabalhos por Eixos e seus Subeixos (deba-
tes das Proposições);

VIII. Plenárias de apresentação e aprovação das Proposi-
ções por um período de 5 minutos para cada sala temática;

IX. Eleição dos delegados;

X. Plenária final.

Parágrafo único: As inscrições para participação da Con-
ferência Municipal de Educação, acontecerão nos dias 12
e 13 de janeiro de 2022, no formato on-line, das 8h às 18h
de forma a atender o quantitativo de 300 inscritos.

CAPÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

Art. 5º- A Conferência Municipal de Educação será presi-
dida, impreterivelmente, pelo (a) Secretário(a) Municipal de
Educação, salvo motivo de força maior e regimentada por
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este documento, elaborado pela Comissão de Coordena-
ção Geral através do relator e aprovado pela plenária.

Art. 6º - A Conferência Municipal de Educação será estru-
turada por uma Comissão de Coordenação Geral, conjun-
tamente com mais 03 Comissões: Comissão Especial de
Sistematização, Comissão Especial de Infraestrutura e Fi-
nanciamento e Comissão Especial de Comunicação e Mo-
bilização.

Art. 7º - Dentre as Comissões será escolhido(a) um Coor-
denador Geral, um Relator Geral e um Secretário.

Parágrafo único. A Comissão de Coordenação Geral inte-
ragirá com a Comissão Geral da Conferência Estadual de
Educação para dirimir quaisquer dúvidas ou questionamen-
tos sobre a realização da Conferência Municipal de Educa-
ção.

Art. 8º - A Comissão de Coordenação Geral tem como fun-
ção:

I - Mobilizar a comunidade escolar e socializar as informa-
ções durante o processo de organização da Conferência;

II - Definir a composição da mesa de abertura da Conferên-
cia Municipal de Educação.

III - Elaborar e divulgar a programação da Conferência Mu-
nicipal de Educação.

IV – Coordenar todo o processo de articulação, construção
e encaminhamento das propostas da Conferência Munici-
pal de Educação;

V – Coordenar a Plenária Final com o intuito de garantir o
processo de votação onde serão aprovadas as propostas
das salas temáticas a serem sistematizadas para a Confe-
rência Estadual de Educação.

CAPÍTULO V

DOS PARTICIPANTES

Art. 9º - Os participantes são oriundos das Unidades de en-
sino e sociedade civil.

Parágrafo único: fica a critério da Secretaria Municipal de
Educação e Juventude o número de participantes, obedeci-
das as normas de segurança e os protocolos de prevenção
à Covid -19.

CAPÍTULO VI

DAS SALAS TEMÁTICAS

Art. 10 - Os participantes da Conferência Municipal de Edu-
cação serão divididos em seis salas temáticas para discutir
e refletir, nos eixos e subeixos do documento base, confor-
me organizado pela Comissão de Organização Geral, ten-
do como norte o documento referência da CONAE 2022,
bem como o Plano Municipal de Educação 2015/2025.

Art. 11 - Cada sala temática terá um coordenador, um rela-
tor e um secretário, os quais organizarão a elaboração de
propostas, as análises, reflexões, a sistematização e os en-
caminhamentos para a apreciação da Plenária.

Art. 12 - Os trabalhos da sala temática terão as seguintes
etapas:

I - leitura do documento base, do respectivo Eixo Temático,
observando os destaques das propostas;

II - Solicitações de adição, supressão ou substituição, que
deverão ser encaminhadas por escrito ao Coordenador da
sala temática que lerá para o grupo a nova redação da pro-
posta.

III - releitura das reflexões dos destaques e encaminha-
mentos das deliberações

para a plenária final.

Art. 13 - As discussões e as deliberações das emendas te-
rão os seguintes critérios:

I - as propostas relativas aos respectivos eixos, constantes
no documento base, que não forem destacadas oralmente
pela sala temática serão consideradas aprovadas;

II - as emendas do documento base destacadas para o de-
bate, terão as seguintes condições:

a) deverão ser destacadas por escrito, dez minutos antes
do término da leitura do documento base, com a indicação
do respectivo número, e entregues à coordenação dos tra-
balhos da sala temática do eixo;

b) os destaques deverão ter sua admissibilidade votada lo-
go após o término da leitura do documento base do respec-
tivo eixo temático;

c) a apresentação, a discussão e a votação do/s destaque/
s admitido/s será/ão realizada/s durante os trabalhos das
salas temáticas de eixo, conforme alínea b.
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III - havendo posicionamento divergente quanto ao mérito
de qualquer emenda destacada do Documento base, a co-
ordenação da sala temática do eixo deve garantir uma de-
fesa favorável e uma contrária, antes do processo de vota-
ção, contabilizando dois minutos para cada parte.

IV - As emendas encaminhadas à plenária final, com mais
de 50% de votos dos/das presentes nas salas temáticas de
eixo, serão incorporadas ao Documento base.

Art.14 - As emendas poderão sofrer ajustes de redação a
partir de acordos ou consensos formulados por ocasião do
processo de votação, vedada a alteração do mérito da pro-
posta.

Art.15 - Cada grupo de trabalho terá uma equipe formada
por um coordenador, um relator e um secretário, com as
seguintes atribuições:

I - Coordenador: a) Coordenar o processo de votação das
propostas da sala temática; b) Mediar, de forma democrá-
tica e diplomática, os conflitos do processo de trabalho; c)
Controlar o tempo de fala dos participantes, em acordo pré-
vio, de modo a propiciar a oportunidade de todos se mani-
festarem. II - Relator: a) Apresentar, com fidelidade, o re-
sultado final do trabalho da sala temática; b) Apresentar as
propostas; c) Defender as propostas e as indicações da sa-
la temática.

III - Secretário:

a) Registrar e consolidar as contribuições apresentadas pe-
los participantes.

Parágrafo único. As propostas geradas nas salas temáti-
cas serão sistematizadas e apresentadas para serem vo-
tadas e aprovadas na Plenária Final, como contribuições
da Conferência Municipal de Educação para a Conferência
Estadual de Educação.

CAPÍTULO VII

DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS PARA A CONFERÊNCIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Art. 16 - Serão eleitos para delegados representantes dos
segmentos:

a) 01(um) delegado nato e um suplente nato. b) 01 (um) re-
presentante das instituições de ensino, com um suplente.

c) 01(um) representante da sociedade civil organizada,
com um suplente.

Art. 17 - Os delegados eleitos na Conferência Municipal de
Educação para participar da Conferência Estadual de Edu-
cação são oriundos das Unidades de ensino, sociedade ci-
vil e delegados natos.

Parágrafo único: Os participantes inscritos para a Confe-
rência Municipal de educação poderão participar da elei-
ção de escolha dos delegados, desde que se inscrevam no
dia 25 de janeiro de 2022, das 14:00h às 14:30, na mesa
de credenciamento organizada pela Coordenação Geral da
Conferência.

CAPÍTULO VIII

DA PLENÁRIA

Art. 18 - A Plenária será conduzida pela Comissão de Co-
ordenação Geral e terá as funções de:

I – Apreciar somente as propostas aprovadas pelas salas
temáticas;

II – Organizar a inscrição e eleição dos delegados.

Art. 19. Participarão da Plenária:

I – Os representantes das Unidades de Ensino e da socie-
dade civil, com direito a voto;

II – Os demais participantes convidados que terão direito
somente a voz.

Art. 20 - As propostas que não tiverem destaque, quando
de sua leitura, serão aprovadas.

Art. 21 - A votação na Plenária se dará na seguinte meto-
dologia: Ao se posicionar por determinada proposta contra
ou a favor, o Coordenador Geral verifica qual a maior quan-
tidade de votos, levando em conta 50% mais 1 de votos pa-
ra aprovação da proposta.

Parágrafo único. Havendo dúvida da quantidade de votos,
será feita a contagem dos votos contra, a favor e as abs-
tenções.

Art. 22 - Será feita a contagem dos votos através do levan-
tamento de crachás.

Parágrafo único. Durante o período de votação ou conta-
gem de votos não serão permitidas quaisquer manifesta-
ções ou questões de ordem.
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DAS MOÇÕES

Art. 23 - As moções têm o objetivo de acolher propostas de
ações mobilizadoras.

Art. 24 - Os participantes só poderão apresentar moções
que tenham como conteúdo o tema central e os eixos te-
máticos da CONAE 2022.

§ 1º -Somente serão aceitas moções que forem assinadas
por 30% ou mais dos participantes credenciados, inscritos
e presentes na Conferência Municipal de Educação;

§ 2º -As moções serão recebidas até às 17h do dia 21 de
janeiro de 2022 pela Comissão de Coordenação Geral, na
sede da Semej;

§ 3º As moções deverão ter, no máximo, uma lauda e não
poderão substituir as deliberações das plenárias da Confe-
rência Municipal de Educação;

§ 4º As moções recebidas pela Comissão de Coordenação
Geral serão encaminhadas para deliberação da Plenária.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 - A Plenária terá os seguintes momentos:

I –Apreciação das Moções, quando houver;

II –Apreciação das emendas do documento-Referência;

III –Homologação dos Delegados para a etapa seguinte;

IV-Na plenária final não será permitido a apresentação de
novas propostas, visto que as mesmas devem ser sempre
apresentadas nas salas temáticas;

V –Encerramento

Art. 26 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão
de Coordenação Geral da Conferência Municipal de Edu-
cação.

Paraíso do Tocantins - TO, 03 de Janeiro de 2022.

Comissão de Organização Geral:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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