
 
Esclarecimentos prestados pela MT PAR em 19 de maio de 2016 

Nº Pergunta Resposta 

1 

  Quais os requisitos para participar dessa concessão? 
Microempresa pode participar? No caso de ganhar uma 
concessão terei que atender todos os serviços elencados no 
edital como limpeza, administrativo, merenda? Ou posso ser 
parceiro em uma atividade somente com limpeza ou 
merenda? Peço que dirima essas questões por gentileza. 
  

  
 Todos os requisitos para participação da modelagem 

foram descritos no item 5 do Edital de Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI SEDUC 001/2016, 
disponível no site www.mtpar.mt.gov.br na guia 
Parcerias. 
 

  A empresa privada que ganhar a licitação ficará 
responsável para atender objeto do PMI SEDUC 
001/2016, disponível no site www.mtpar.mt.gov.br na 
guia Parcerias, item 5 do referido edital. 

 
 A empresa ganhadora da licitação definirá suas 

estratégias de parceirização. 
  

2 

 Vocês trabalham com a parte pedagógica também? Sou 
professora na EE Renée Menezes e estamos com muitas 
dúvidas a muitas especulações. Pode nos ajudar tirando 
algumas dúvidas? Quanto aos contratos dos professores a 
partir do ano que vem será com vocês? Ou a SEDUC? Este ano 
os contratos dos professores permanecem ou terá alguma 
alteração? 
 

 
 A MT PAR tem a incumbência normativa de 

colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do 
Programa Estadual de Parceria Público-Privadas sob 
as diretrizes do Conselho Gestor de Parceria 
Público-Privadas em conformidade com a Lei 
9.641/2011.  Portanto, é uma empresa Estatal, 
pertence ao Governo de Mato Grosso. A função 
pedagógica é exclusiva do Poder Público que tem na 
SEDUC o seu principal órgão fomentador. 
 

 Esclarecemos que a SEDUC é o órgão responsável 
pelas políticas educacionais do Estado. A PPP 
Gestão Escolar compreende SOMENTE a gestão não 
pedagógica. Acessar “Perguntas e Respostas” 
disponível no site: www.mtpar.mt.gov.br, guia 
parcerias – PPP Gestão Escolar. 

 

3 
 A reforma da Escola Estadual Conquista D’oeste será 
fechamento da escola com alambrado? 
 

 
 A EE Conquista D’oeste não faz parte das escolas 

selecionadas para participar inicialmente do Projeto 
“PPP Gestão Escolar” conforme Anexo I disponível 
no site: www.mtpar.mt.gov.br, guia parcerias – PPP 
Gestão Escolar. 

  


