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Inauguração da nova EMEI é adiada
Município classificou 
valor apresentado por 
empresa em licitação 
como abusivo. Agora, 
um novo processo 
será aberto

A gestão é feita por meio de chamamento 
público para o termo de colaboração e 
parceria na contratação de funcionários. 
Ao Município compete oferecer toda a 
estrutura física, como prédio mobiliado, 
água, monitoramento de alarme. Enquan-
to a associação, vencedora da licitação, 
disponibilizará o RH, desde contratação 
de funcionários, compra de materiais de 
expediente, de limpeza e pedagógico, bem 

como a alimentação, luz e telefone. A ges-
tão é direta com a associação. No entanto, 
a direção da EMEI vai participar de todas 
reuniões com as demais direções e o qua-
dro funcional vai participar das formações 
de professores. A responsabilidade técnica 
é da associação, porém, a coordenação e 
supervisão pedagógica, bem como a su-
pervisão da nutricionista ficam a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação.

Nova creche deve ser inaugurada na segunda quinzena de novembro
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A nova EMEI de Vera 
Cruz, prevista para 
ser inaugurada em 

setembro, ainda não poderá 
iniciar suas atividades. A 
justificativa é de que a asso-
ciação que venceu o processo 
licitatório para gerir e contra-
tar funcionários apresentou 
valor abusivo. De Taquari, a 
empresa propôs a cobrança  
inicial de R$ 68 mil, quando 
a média orçada era de R$ 
52,5 mil. Assim, o trâmite foi 
revogado. 

O Município tornou pú-
blico no Diário Oficial o pe-
dido de revogação no fim da 
tarde de quarta-feira, dia 2, 
conforme lamenta o secre-
tário de Educação, Cláudio 
Stoeckel. Com isso, um novo 
processo se inicia, adiando a 
inauguração da creche. Um 
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COMO sERÁ A GEstÃO

novo edital de chamamento 
deve ser elaborado e lançado 
nos próximos dias. Após, no 
prazo de 30 dias, os envelopes 
serão abertos para conhecer a 
empresa vencedora, que irá 
fazer a gestão da EMEI.  

“Se não tiver recurso, em 
meados de novembro encerra-
se esta parte”, explica. Assim, 
a nova previsão de inaugu-
ração é a segunda quinzena 
de novembro. “Lamentamos 
por estes transtornos, pois 
sabemos da ansiedade e an-
gústia de alguns pais, mas é 
importante que façamos des-
de o começo de forma correta, 
transparente e dentro da lega-
lidade”, aponta o Secretário. 

sObRE As pROpOstAs
No início de setembro, 

quando os envelopes foram 
abertos, duas associações 
participaram do certame: 
a vencedora de Taquari e 
a desclassificada de Santa 
Cruz do Sul, que não atingiu 
pontuação mínima por não 
entregar alguns documentos. 
De acordo com Stoeckel, a 
vencedora apresentou uma 
proposta inicial no valor de 
R$ 68 mil (cerca de 30% acima 
do orçamento). “O nosso setor 

Para o próximo chamamento público, cláudio adianta 
que haverá pequenas mudanças, como o caso das 
férias. “como tínhamos perspectiva de começar em 
setembro e nossas EMEIs têm férias coletivas em 
janeiro, com o adiamento do início das aulas na nova 
creche, vamos fazer uma justificativa de que não vão 
parar em janeiro na nova EMEI, pois inicia período de 
adaptações”, esclarece. A vencedora do trâmite terá o 
contrato firmado por um ano, podendo ser prorrogado 
por mais quatro, totalizando cinco anos.

nOvO ChAMAMEntO

de finanças verificou que era 
abusivo e não economicamen-
te viável, em um momento de 
contenção de despesas. Além 
de ser abusivo, o Município 
seria apontado no Tribunal de 
Contas”, explica. “Apresenta-
mos estas justificativas para 
a empresa e então ela entrou 
com recurso”, conta. “Como 
a empresa foi vencedora, 
legalmente poderia fazer con-
traproposta com redução de 

valor”, completa. 
Foi o que a empresa fez. 

Porém, primeiramente propôs 
reduzir o valor se pudesse 
diminuir obrigações, como 
a retirada da alimentação, o 
que é ilegal. Após, fez nova 
contraproposta, em que redu-
ziu o valor para cerca de R$ 62 
mil, ficando 19% acima do or-
çamento, o que forçou o Mu-
nicípio a entregar documento 
com justificativa de que o 

valor seguia abusivo, vindo a 
revogar o chamamento.

InsCRIÇÕEs
A EMEI Silvérius Kist, si-

tuada no bairro Imigrante, 
vai contemplar inicialmente 
75 crianças, divididas em ber-
çário A e berçário B. Stoeckel 
reforça que o preenchimento 
das vagas será feito através de 
lista única existente no muni-
cípio, sendo assim, os pais não 
precisam se preocupar.


