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SECAD

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
01204.11.02.895.2020,
RESOLVE

PORTARIA Nº 513/2020
DE 25 DE JUNHO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº
00987.11.02.895.2020,

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS
concedida através do decreto de 10 de julho de 2018, a
pedido da servidora ANA CAROLINA PAZIN DE
CARVALHO, matrícula nº63603, ocupante do cargo de
provimento efetivo/estatutário de Terapeuta
Ocupacional, lotada na Secretaria da Saúde- SESAU,
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,a partir de02 de
agosto de 2020.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 31 DE JULHO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

RESOLVE

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 25 DE JUNHO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIODA SAÚDE

PORTARIA Nº517/2020
DE 31 DE JULHO DE 2020
O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o constante na Lei nº
407 de 30 de agosto de 1998, art. 110 e,
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

SEDES

PRORROGAR A LICENÇA SEM VENCIMENTOS
concedida através do decreto de 25 de maio de 2018, a
pedido da servidora ALICE DE ANDRADE SANTOS,
matrícula nº60049, ocupante do cargo de provimento
efetivo/estatutário de Técnico em enfermagem, lotada
na Secretaria da Saúde- SESAU, pelo período de 24
(vinte e quatro) meses, com data retroativa a 02 de junho
de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

RESOLUÇÃO Nº 22/2020
DE 31 DE AGOSTO DE 2020
Dispõe sobre o afastamento da Conselheira
Claudite Nascimento Santos, representante
titular dos Usuários, pelo período de 03 (três)
meses, em virtude da mesma concorrer a
Pleito Eleitoral de 2020 para o cargo de
Vereadora.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela Lei nº
857 de 17 de janeiro de 2008.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.03 12:49:19 -03'00'
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Considerando a Declaração de Pré-candidatura, emitida
pelo partido Rede Sustentabilidade – Elo Camaçari-BA,
em 27 de agosto de 2020.
RESOLVE:
Art. 1º – Afastar pelo período de 03 (três) meses, em
virtude da referida Conselheira, concorrer a Pleito
Eleitoral de 2020 para o cargo de Vereadora.

SEFAZ

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Lícia Mattos Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS

SECRETARIA DA FAZENDA
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Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua
publicação, produzindo seus efeitos a partir de
03/10/2019, data do requerimento, conforme estabelece
o §5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009, revogando as
disposições em contrário.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE AGOSTO DE
2020.
JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

SESAU
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SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO 0425/2020
PORTARIA Nº 058/2020
DE 27 DE AGOSTO DE 2020
Concede os benefícios de isenção da
Taxa de Fiscalização de Funcionamento
– TFF à empresa CASA FIT DELIVERY
EIRELI, e dá outras Providências.
O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da
Lei Municipal nº 08067.18.08.705.2019, de 03 de outubro
de 2019,
RESOLVE
Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização
de Funcionamento – TFF à empresa CASA FIT
DELIVERY EIRELI, estabelecida na Av. Concentrica, nº
38, Gleba B, Camaçari/BA, CEP: 42.809-051, Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
– CNPJ/MF nº 30.159.766/0001-84, inscrição mobiliária
nº 36374001, conforme permissivo legal previsto no art.
20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de
setembro de 2010, nos seguintes moldes:
I. Isenção de 100% da TFF para os meses de outubro a
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios
subsequentes, a partir de 2021.

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a
empresa AGROPET COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÃO DE FERTILIZANTES,
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E PET
SHOP LTDA ME
A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com
sede na Rua Francisco Drumond, s/n.o, Camaçari - BA,
representado neste ato pelo secretário, Sr. LUIZ
EVANDRO VARGAS DUPLAT, brasileiro, casado,
inscrito no CPF sob n.º 133.146.705-59, doravante
d e n o m i n a d o C O N T R ATA N T E , e A G R O P E T
C O M É R C I O E R E P R E S E N TA Ç Ã O D E
FERTILIZANTES, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E
PET SHOP LTDA ME, com sede RUA SILVEIRA
MARTINS, Nº 2568, SALA 03, CABULA, SALVADOR B A C E P. 4 1 . 1 5 0 - 0 0 0 , E - M A I L :
fcunha@agropetba.com.br, TELEFONE (71) 4141-6538,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o n° 19.172.264/0001-50
representada neste ato por FELIPE ALVES CUNHA,
inscrito no CPF sob n.º 022.059.745-64, doravante
denominada CONTRATADA, perante as testemunhas
adiante firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato,
cuja celebração foi autorizada pelo despacho do
processo administrativo n.º 00741.11.07.611.2019 e
que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de
17 de julho de 2002, e legislação pertinente, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.03 12:49:33 -03'00'
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termos e condições estabelecidas nas seguintes
cláusula que se anunciam a seguir e do qual ficam
fazendo parte integrante, independente de transcrição,
os documentos:
a) Proposta de preços apresentada pela contratada
b) Ata de Registro de Preços nº 0292/2019
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto o fornecimento de
ração, capim e alimento processado, para atender ao
Centro de Controle de Zoonoses do município,
conforme Anexo I do Edital da licitação, proposta da
CONTRATADA e Ata de Registro de Preços em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas
mesmas condições e dentro do prazo contratual
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer
nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrados entre as partes, na
forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes do presente contrato correrão
à conta da seguinte dotação orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§ 1º O pagamento será realizado pela unidade
compradora, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento definitivo dos produtos e mediante a
apresentação dos documentos fiscais legalmente
exigíveis e devidamente atestados pelo Servidor/
Comissão de Recebimento.

Nos próximos exercícios vigorarão as dotações
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos
vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E
PREÇO
O valor deste contrato é R$ 39.015,00 (Trinta e nove
mil e quinze reais), fixo e irreajustável, inclusos todos
os custos e despesas decorrentes de transporte
CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais,
parafiscais, emolumentos e custos de qualquer
natureza.

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências
complementares por parte da CONTRATADA o decurso
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciandose sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas, caso em que não será devida atualização
financeira.
§ 3º O faturamento correspondente ao objeto contratado
deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através de
Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua
proposta, após assinatura do contrato ou por outros
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.
§ 4º A entrega do material, por parte da CONTRATADA,
para uma determinada unidade, não poderá estar
vinculada a débitos de outras unidades, porventura
existentes, sob pena de sanções previstas em lei.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.03 12:49:45 -03'00'
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CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
A vigência deste Contrato será de 12 (DOZE) MESES
contados a partir da sua assinatura.
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10
(dez) dias, contados a partir da data de recebimento da
Nota de Empenho ou documento equivalente.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:
§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:
I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do
presente Contrato todas as condições das cláusulas ora
firmadas, do Termo de Referência Anexo I do Edital, da
Proposta da CONTRATADA e da Ata de Registro de
Preços que são partes integrantes independente de
transcrição.
II. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na
Cláusula Oitava deste Contrato, descrito(s) e
especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e
absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua
qualidade e prazos de validade mediante conferência
obrigatória pela CONTRATANTE.
III. Manter durante a execução do contrato todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a
entregar o produto isento de qualquer problema de
fabricação, com a garantia de que compreenderão a
substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive
transporte e outras despesas.
V. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes
de paralisações na execução do objeto deste Contrato,
salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados
na forma da legislação vigente, e desde que
comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta e
oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
VI. Cumprir e fazer cumprir todas as normas
regulamentares sobre Medicina e Segurança do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com
equipamentos de proteção individual, quando for o caso.
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operação financeira, a exemplo de empréstimos
bancários ou descontos de duplicatas.
§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:
I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula
Quarta deste Contrato.
II. Receber o objeto do contrato conforme descrito e
especificado neste Contrato, na Ata de Registro de
Preços e na Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim
definido na Norma Tributária, neste caso, a
CONTRATADA.
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na
apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas
e todas as despesas incidentes sobre a compra de
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão
de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio realizado
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus preços valores
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes
sobre a compra CONTRATADA, tais valores serão
imediatamente excluídos, com a devolução ao
MUNICÍPIO, do valor por ventura.
CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados
na Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM,
restrito ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535,
Quilômetro 13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso,
CEP 42.849-000.
CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS
PRODUTOS
O compromisso de fornecimento só estará caracterizado
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota
de Empenho ou documento equivalente da unidade
gestora da despesa.
§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das
especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação
em vigor e com marca diferente da constante na Ata de
Registro de Preços.

VII. Apresentar durante a execução do contrato, se
solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas
na presente licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e
comerciais.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis
pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições:

VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.03 12:50:01 -03'00'
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posterior verificação da conformidade do material com a
especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do
seu recebimento. Sendo constatados defeitos e
divergências das especificações, o setor responsável
recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da
recusa à contratada, que assumirá todas as despesas
daí decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas
na lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir
da notificação, repor o produto. Caso a verificação não
seja procedida reputar-se-á como realizada dentro do
prazo fixado.
II. Definitivamente, após o decurso do prazo de
verificação que comprove a adequação do fornecimento,
ou, no caso em que não haja por parte da contratante,
qualquer manifestação até o prazo final do recebimento
provisório.
§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto
do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da
contratante, até o prazo final do recebimento provisório.
§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a
responsabilidade da contratada pela perfeita execução,
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto
contratado.
§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens
que tenham sido devolvidos por não atender as
especificações e marcas definidas na Ata de Registro de
Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a
solicitada.
§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e
qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais
provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a
perfeita execução do objeto deste instrumento.
§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em
conformidade com as unidades de fornecimento
indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da
CONTRATADA.
§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou
substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em
que se verificarem vícios ou desconformidades no total
ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da
convocação, independente da aplicação das sansões
previstas no Contrato.
§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos
produtos no caso de descumprimento do prazo
estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o
almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso.
§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da
Contratada, devidamente uniformizados e identificados.
CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO
CONTRATO
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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A revisão dos preços registrados na hipótese de
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea
"d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante
comprovação oficial, fundamentada e aceita pela
Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido
para o órgão gerenciador do Registro de Preços.
§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira
clara a composição do preço de cada item constante de
sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as
parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais
insumos, encargos em geral, lucro e participação
percentual em relação ao preço final.
§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à
CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro.
§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a
CONTRATADA comprovar e justificar as alterações
havidas na planilha apresentada à época da elaboração
da proposta, demonstrando a nova composição do
preço.
§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser
revendedor ou representante comercial, deverá
demonstrar de maneira clara a composição do preço
constante de sua proposta, com descrição das parcelas
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas
Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e
participação percentual de cada item em relação ao
preço final (Planilha de Custos).
§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser
exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de
início de sua vigência e numeração seqüencial, para
instrução de pedidos de revisão de preços.
§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros
critérios, a Administração Municipal adotará, para
verificação dos preços constantes dos demonstrativos
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se,
também, de índices setoriais ou outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída
com justificativa da escolha do critério e memória dos
respectivos cálculos, para decisão da Administração no
prazo de 30 (trinta) dias.
§ 7º O percentual diferencial entre os preços de
mercado vigente à época do julgamento da licitação,
devidamente apurado, e os propostos pela
CONTRATADA, será mantido durante toda a vigência do
registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a
configurar reajuste econômico durante a vigência deste
registro.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.03 12:50:13 -03'00'
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§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá
validade a partir da data da publicação da deliberação na
imprensa oficial.
§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às
sanções previstas neste edital.
§ 10º A r e v i s ã o l e v a r á e m c o n s i d e r a ç ã o
preponderantemente as normas legais federais,
estaduais e municipais, que são soberanas previsões
desta Cláusula Décima.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até
a vigência das garantias previstas na Legislação;
§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no
Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal.
§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o
município, sendo descredenciado do cadastramento de
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá
seu registro cancelado, além de sanções civis e
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e
no contrato, após prévio processo administrativo
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:
a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela administração, sem justificativa aceitável;
b) fraudar a execução do instrumento contratual;
c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a
Administração pública;
d) cometer fraude fiscal.
§ 3º O contratado após regular apuração pelo
descumprimento parcial ou total dos compromissos
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes
penalidades:
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações
leves.
II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do
produto, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura
do fornecimento do produto;
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha
havido o cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da
fatura do fornecimento do produto;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o
cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do
fornecimento do produto.
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a
20%, sobre o valor global do contrato;
b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração: multa de 10% a
20% sobre o valor global do contrato;
c) adulterar ou alterar as características: físicas,
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do
direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de
até cinco anos;
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do
direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de
até cinco anos;
e) entregar produto que cause dano à Administração ou a
terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20%
sobre o valor global do contrato, independente das
medidas civis, além de reparação do dano.
§ 4º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e
contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta.
§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco)
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas
suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta
Cláusula e enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade
aplicada.

rescindido na forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º
8.666/93, subsidiariamente, desde que conveniente aos
interesses administrativos, sem que com isso, a
CONTRATADA tenha direito a indenizações.
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

§ 6º As multas aplicadas deverão ser pagas
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do
fornecimento, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal
da Administração.

Fica eleito o foro da Cidade de Camaçari, Estado da
Bahia, como o competente para dirimir questões
decorrentes do cumprimento deste Termo de
Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Camaçari, 07 de agosto de 2020

§ 7º Caso o valor da multa seja superior ao valor da
garantia prestada, o contratado responderá pela sua
diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente.

§ 9º
A multa poderá ser aplicada cumulativamente
com as demais penalidades, a depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos
causados à Administração Pública Municipal, não
impedindo que a Administração rescinda unilateralmente
o contrato.

FELIPE ALVES CUNHA
CONTRATADA

SEDUC

§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à
CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da
multa devida.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
CONTRATANTE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2020

§ 10º As sanções previstas nesta Cláusula são de
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal
da Administração, permitida a delegação para a sanção
prevista no inciso I do §3º, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vistas.

Dispõe sobre a regulamentação do
Regime Especial das atividades
pedagógicas remotas diferenciadas para
a reorganização e cumprimento do
Calendário Escolar do ano letivo de 2020
no âmbito da Rede Municipal de Ensino
de Camaçari- BA em decorrência da
legislação específica sobre a pandemia
causada pelo COVID-19.

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, após conclusão de processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da
notificação administrativa à Contratada, sob pena de
multa.
§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o
contraditório, é formalizado por despacho da autoridade
competente do órgão gerenciador.
§ 13º O procedimento para aplicação de penalidade de
advertência e multa relativas ao inadimplemento de
obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a
Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade
aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da
Administração.

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Decreto de 02 de janeiro de 2017, com
base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, nº 9.394/96, de 20/12/1996, a Lei Municipal nº 317,
de 27 de dezembro de 1994, que institui o Sistema
Municipal de Educação e cria o Conselho Municipal de
Educação de Camaçari e o Parecer CME/CAMAÇARI nº
03/2020 e CONSIDERANDO
O artigo 214 da Constituição Federal, que determina a
universalização do atendimento escolar;

●

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO
CONTRATO
O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e
17do Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

O inciso I do artigo 3º da Lei Federal nº 9.394, 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), que tem como princípio a igualdade de

●

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.09.03 12:50:45 -03'00'

Quinta-feira
03 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1495 - Pagina. 08 de 20

CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

condições para o acesso e permanência na escola e o
inciso III do art. 11 da mesma lei, que incumbe os
municípios a baixarem normas complementares para o
seu sistema de ensino;
A Lei nº 14.040 de 18 de agosto de 2020, que
estabelece normas educacionais excepcionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009;
●
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● A necessidade de regulamentar o Regime Especial
atividades pedagógicas remotas diferenciadas para a
reorganização e cumprimento do Calendário Escolar do
ano letivo de 2020 no âmbito da Rede Municipal de
Ensino de Camaçari em decorrência da legislação
específica sobre a pandemia causada pelo COVID-19.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
● A nota

do Conselho Nacional de Educação, emitida em
18 de março de 2020, que esclarece 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 PARECER CNE/CP Nº: 5/2020 de 28 de abril de
2020 que trata da Reorganização do Calendário Escolar
e da possibilidade de cômputo de atividades não
presenciais para fins de cumprimento da carga horária
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID-19;

●

A RESOLUÇÃO CEE/BA N.º 27, de 25 de março de
2020 que orienta as instituições integrantes do Sistema
Estadual de Ensino sobre o desenvolvimento das
atividades curriculares, em regime especial, enquanto
permanecerem os atos decorrentes do Decreto Estadual
nº. 19.529, de 16 de março de 2020, que estabelece as
medidas temporárias para o enfrentamento de
Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional - ESPIN, para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID19;

●

● A RESOLUÇÃO

CEE/BA N.º 34 de 28 de abril de 2020
que Altera o caput do Art. 9º da Resolução CEE Nº.
27/2020 enquanto persistirem as medidas temporárias
adstritas à situação de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPIN, para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19;

A RESOLUÇÃO CEE/BA N.º 37 de 18 de maio de 2020
que Dispõe sobre as Normas Complementares à
Resolução CEE/BA Nº. 27 de 25 de março de 2020;

●

O Decreto Municipal nº 7363, de 20 de junho de 2020,
que dispõe sobre a prorrogação de medidas temporárias
de prevenção e controle para enfrentamento do COVID19, incluindo o toque de recolher, no âmbito do município
de Camaçari/BA, e dá outras providências;

●

O Parecer CME/Camaçari nº 04/2020, de 03 de
agosto de 2020, que aprova o volume I do Referencial
Curricular Municipal de Camaçari – RCMC – para os
anos iniciais do Ensino Fundamental;

●

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

DO PROJETO MAIS E MELHOR EDUCAÇÃO: EM
CASA E AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REMOTAS
Art.1° O Regime Especial das atividades pedagógicas
remotas diferenciadas, ofertadas pelas Unidades
Escolares, aplicar-se-á às crianças/estudantes da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Educação de
Jovens e Adultos e Educação Especial, obedecendo ao
disposto no Parecer CNE/CP Nº: 5/2020 de 28 de abril de
2020 e no Parecer CME/Camaçari Nº. 03/2020 de 15 de
julho de 2020.
§ 1º As Trilhas Pedagógicas constituem-se como um
conjunto integrado, sistemático e contínuo de atividades
e seleção de conteúdos digitais, destinados ao
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e
habilidades dos estudantes Rede Municipal de Ensino de
Camaçari, em consonância com as definições da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC.
§ 2º Para a Educação Infantil, com oferta especializada e
incluindo as turmas que estão nos espaços das demais
Escolas Municipais, a Secretaria Municipal de Educação
emitirá orientações por meio de Trilhas Pedagógicas
publicadas no site da SEDUC, visando sugerir rotinas,
em consonância com os Campos de Experiências,
pautadas nas interações e brincadeiras, a fim de
proporcionar o desenvolvimento de objetivos de
aprendizagem, de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC.
§ 3º Para o Ensino Fundamental, na elaboração das
atividades pedagógicas remotas, deve-se considerar a
Base Nacional Comum Curricular, o volume I do
Referencial Curricular Municipal para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental, as Propostas Pedagógicas das
Unidades Escolares atualizadas para o ano letivo 2020 e
as Trilhas Pedagógicas disponibilizadas no site da
SEDUC.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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§ 4º Para a Educação Especial, modalidade que
perpassa todas as etapas da Educação Básica, deverão
ser considerados, no trabalho remoto, as especificidades
do Atendimento Educacional Especializado (AEE).
Art. 2º Entende-se por atividades pedagógicas remotas,
aquelas não presenciais que preveem a realização de
atividades escolares em casa, com ou sem uso de
internet, respeitando os decretos municipais e as
orientações de distanciamento social. Tais atividades
devem envolver a manutenção do vínculo entre a família,
o estudante e a Unidade Escolar e devem garantir rotinas
pedagógicas que assegurem o direito de aprendizagem.
Parágrafo único. As metodologias desenvolvidas por
meio de atividades pedagógicas remotas são aquelas
realizadas pelo professor, considerando os saberes e
conhecimentos, os componentes curriculares, as
possibilidades de interação com a criança/estudante
para mediação e orientação das atividades impressas
(atividades de estímulo ao desenvolvimento, estudos
dirigidos ou roteiros, indicação de leituras, projetos,
pesquisas e exercícios para realização nos materiais
didáticos), e por meios digitais (quizzes, plataformas
virtuais, correio eletrônico, blogs, redes sociais, chats,
fóruns, videoaulas, chamadas de vídeo e áudio e outras
assemelhadas), bem como de orientação aos pais ou
responsáveis legais, para o desenvolvimento das
atividades com as crianças/estudantes em casa.
Art. 3º Os materiais impressos a serem utilizados nas
atividades pedagógicas remotas, deverão ser
disponibilizados aos pais ou responsáveis legais, sob a
orientação dos profissionais, de acordo com cronograma
previamente elaborado pela Unidade Escolar e
corroborado pelo Comitê Escolar com registro em Ata,
evitando aglomerações e respeitando os decretos
municipais e as orientações de distanciamento social.
Parágrafo único – Em relação às atividades
pedagógicas remotas, compete às Unidades Escolares:

I- Análise das trilhas pedagógicas de cada etapa/fase e
ano de escolarização, disponibilizadas no site da
SEDUC;
II- Disponibilização das trilhas pedagógicas publicadas
no site da SEDUC para os pais ou responsáveis legais e
estudantes, que não consigam acessar os arquivos
diretamente do site;
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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III- Produção e envio de atividades pedagógicas remotas
(roteiros de estudos dirigidos, indicação de leituras,
projetos, pesquisas e exercícios para realização nos
materiais didáticos), complementares às Trilhas
Pedagógicas, publicadas no site da SEDUC,
considerando os saberes e conhecimentos dos
estudantes da escola no âmbito do Projeto Mais e Melhor
Educação: em Casa;
IV- Disponibilização de impressos (livros didáticos,
cadernos com atividades de estímulo ao
desenvolvimento);
V- Utilização de aplicativos (como o Classroom,
WhatsApp e outros);
Art. 4° - Os pais ou responsáveis legais deverão receber
e devolver as atividades pedagógicas impressas na
Unidade Escolar na qual a criança/estudante está
matriculado/a, conforme cronograma definido pela
escola/turma e horário.
§ 1º Caso os pais ou responsáveis legais não procurem a
escola para receberem o material, caberá ao diretor,
após esgotadas todas as possibilidades de contato,
oficializar ao Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal
de Educação.
§ 2º Após ser oficializada, a Secretaria Municipal de
Educação acompanhará os desdobramentos, juntos às
famílias e aos órgãos de proteção dos direitos da criança
e do adolescente.
Art. 5° Os profissionais atuantes nas Unidades Escolares
permanecerão, preferencialmente, em trabalho remoto,
enquanto estiverem suspensas as atividades
presenciais, ou até que seja convocado pelo Comitê
Escolar ou determinado o retorno às suas atividades pela
Secretaria Municipal de Educação.
§ 1º Mantém-se o trabalho, exclusivamente remoto, aos
servidores públicos acima de 60 (sessenta) anos,
gestantes, lactantes, pessoas com doenças previstas no
Decreto municipal nº 7312/2020 que estabelece
orientações aos órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Municipal direta e indireta, quanto
às medidas de proteção para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID -19).
§ 2º Deverá ser respeitada a jornada de trabalho do
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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servidor que permanecer em trabalho remoto.
CAPÍTULO II
DA GOVERNANÇA E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6º. A governança do Regime Especial das atividades
pedagógicas remotas, deve considerar o Projeto Mais e
Melhor Educação: em casa, bem como as portarias que
instituem os comitês.
Art. 7º. São competências dos comitês, dos profissionais
da educação e dos pais ou responsáveis legais:

I- Comitê Gestor: aprovar o planejamento das
atividades propostas para cada período letivo
estabelecido; assessorar tecnicamente os comitês de
curadoria; analisar e avaliar o relatório geral das
avaliações dos estudantes da Rede Municipal de Ensino,
apontando indicadores para os devidos ajustes;
II- Comitê de Curadoria: planejar, elaborar roteiros com
conteúdos e atividades a serem desenvolvidos em cada
período letivo proposto; monitorar e validar os conteúdos
pedagógicos publicados na Plataforma Digital da Seduc;
monitorar e assessorar os comitês escolares; monitorar a
abrangência do Projeto nas diferentes fases, territórios e
modalidades; sistematizar e publicar relatórios que
permitam a avaliação processual e ajustes das
estratégias e ações; acompanhar as práticas de
formação continuada de educadores, considerando os
objetivos do Projeto; aplicar formulários eletrônicos ou
impressos, com avaliações dos estudantes em relação
aos conteúdos trabalhados no período e a análise dos
relatórios das avaliações dos estudantes, por cada
comitê de curadoria;
III- Comitê Escolar: interagir com as famílias;
acompanhar e monitorar o acesso dos estudantes e suas
famílias; aplicar instrumentos de avaliação e
diagnósticos, registrar, acompanhar e dar o suporte
necessário para a realização das ações pedagógicas a
serem desenvolvidas pela Unidade Escolar; organizar a
distribuição e recebimento do material elaborado pela
equipe de profissionais; manter a gestão democrática
nas decisões tomadas;
IV- Profissional do Magistério e Servidores: do quadro
geral atuantes nas Unidades Escolares realizar as
atribuições descritas no perfil profissiográfico do cargo,
preferencialmente de forma remota;
V- P a i s o u R e s p o n s á v e i s L e g a i s p e l a s
crianças/estudantes: buscar e/ou acessar e devolver
as atividades nas Unidades Escolares, conforme
orientações pré-estabelecidas; observar as maiores
dificuldades encontradas durante a realização das
mesmas e relatar aos professores e/ou equipe
pedagógica; registrar os momentos de estudo por meio
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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de fotos, vídeos ou relatos escritos, conforme orientação
recebida; zelar pelo material físico recebido, garantindo
utilização adequada pela criança/estudante durante todo
o processo.
CAPÍTULO III
DAS ETAPAS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
Art.8º. Visando a qualidade do atendimento de todos os
estudantes nas etapas e modalidades da educação,
ofertadas pela Rede Municipal de Ensino, a SEDUC e as
Unidades escolares farão a gestão das questões
pedagógicas, administrativas e sociais em diálogo com
os Comitês Escolares, de Curadoria de Conteúdos e
Gestor, bem como junto às famílias e os órgãos
colegiados da educação pública municipal.
Art. 9º. Para atender e garantir os direitos das
crianças/estudantes que não têm acesso à internet ou
redes sociais, as Unidades Escolares entrarão em
contato com os responsáveis, definindo cronograma ou
agendando horário para realizar a entrega das propostas
e orientações de atividades impressas para o período
estabelecido.
Parágrafo único. As Unidades Escolares criarão meios
de manter a comunicação eficiente com os pais ou
responsáveis legais, seja por atendimentos
individualizados pré-agendados ou reuniões com os pais
ou responsáveis legais pelas redes sociais, mantendo o
distanciamento social.
Art. 10. Haverá a entrega dos kit's pedagógicos,
contendo materiais escolares para as crianças/
estudantes de todas as etapas e modalidades,
necessários para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas remotas.
Art. 11. As atividades pedagógicas remotas deverão ser
elaboradas pelos Comitês escolares/professores,
respeitando a Matriz Curricular da Unidade Escolar, as
orientações dos Comitês de Curadoria, e as Trilhas
pedagógicas disponibilizadas no site da Secretaria
Municipal de Educação.
§ 1º As atividades pedagógicas remotas deverão
considerar as condições de aprendizagem dos
estudantes e as contribuições de suas famílias, de modo
a promover interações possíveis, sem com isso,
transferir as responsabilidades da escola para as
famílias;
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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§ 2º Nesse momento de pandemia é importante fortalecer
os laços entre família e escola.
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Art. 12. A Educação Infantil é considerada a primeira
etapa da Educação Básica e tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos
de idade em seus aspectos físico, afetivo, psicológico,
intelectual, linguístico e social, complementando a ação
da família e da comunidade, conforme disposto no Art. 29
da Lei Federal nº 9.394/96.
Art. 13. As atividades pedagógicas remotas nessa etapa
de educação básica deverão ter como eixos norteadores
os campos de experiências da BNCC, sendo pautadas
por interações e brincadeiras e devem priorizar a
manutenção do vínculo entre crianças, familiares e
Unidades Escolares por meio de:

I- Orientações aos profissionais e familiares sobre
cuidados e prevenção ao Coronavírus, higiene,
alimentação, sono, desfralde, a respeito da importância
da rotina, autonomia, cuidado e organização dos
pertences;
II- Disponibilização de trilhas pedagógicas no site da
SEDUC, com orientações de atividades, brincadeiras,
vídeos, músicas, indicações de leituras e propostas
lúdicas, pautadas pela BNCC, priorizando o
desenvolvimento infantil de acordo com a faixa etária da
criança (Bebês, Crianças bem pequenas, e crianças
pequenas);
III- Contato por WhatsApp, Facebook ou outros meios;
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III- Foco nas interações e brincadeiras, tendo como
referência os princípios indissociáveis do “cuidar e
educar”;
IV- Vivências que trabalhem o corpo, os gestos e os
movimentos;
V- Promoção do desenvolvimento da escuta, da fala,
do pensamento e da imaginação;
VI- Desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático.
Parágrafo Único: Para a creche e pré-escola, serão
disponibilizados periodicamente pelos Comitês de
curadoria, instituído pela Portaria/SEDUC nº 14/2020,
protocolos de Trabalho para os profissionais, com
orientações acerca do trabalho a ser realizado com as
crianças/estudantes e pais ou responsáveis legais em
tempo de distanciamento social.
CAPÍTULO V
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 15. A organização dos conteúdos precisa considerar
a BNCC, o Referencial Curricular Municipal para os Anos
Iniciais, preferencialmente o Planejamento das
atividades Pedagógicas das Unidades Escolares
atualizadas para o ano letivo 2020, as Trilhas
Pedagógicas disponibilizadas no site da SEDUC,
considerando os seguintes indicadores de
acompanhamento:
§ 1º Para os anos iniciais:

I- Linguagem e proposição de atividades adequada ao
ano de escolarização e perfil do grupo de alunos;

IV- Gravação de áudios e vídeos.
Art. 14. A Secretaria Municipal de Educação, de acordo
com a BNCC, orientará o protocolo de trabalho da
Educação Infantil, por meio das Trilhas Pedagógicas,
disponibilizadas no site da SEDUC, deacordo com os
Campos de experiências definidos pela BNCC,
considerando os seguintes indicadores de
acompanhamento:

I- Linguagem e proposição de atividades adequada para
a etapa da educação infantil e faixa etária das crianças;
II- Exploração da criatividade e livre expressão da
criança, com uso de traços, sons, cores e formas;

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

II- Articulação com as práticas sociais de leitura e escrita,
considerando os diferentes gêneros textuais;
III- Promoção da alfabetização de forma contextualizada,
tendo o texto como referência;
IV- Desenvolvimento das diferentes habilidades
linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita, enfatizando a
criatividade e a imaginação da criança;
V- Exploração dos diferentes eixos da matemática:
Números e operações, grandezas e medidas, geometria
e probabilidade, considerando situações-problema do
cotidiano;
VI- Promoção do letramento científico e tecnológico,
articulando conteúdos das áreas de Ciências Humanas
e Ciência da natureza.
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no site da SEDUC.
§ 2º Para os anos finais:

I- Linguagem e proposição de atividades adequada ao
ano de escolarização e perfil do grupo de alunos;
II- Promoção da autonomia e protagonismo do
estudante no desenvolvimento das atividades;
III- Articulação com as práticas sociais de leitura e
escrita e demais formas de linguagem, em todos os
componentes curriculares;
IV- Desenvolvimento das diferentes habilidades
linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita, enfatizando a
criatividade e a imaginação;
V- Exploração dos diferentes eixos da matemática:
Números e operações, grandezas e medidas, geometria
e probabilidade, considerando situações-problema do
cotidiano;
VI- Promoção do letramento científico e tecnológico,
articulando conteúdos das áreas de Ciências Humanas e
Ciência da natureza.
§ 3º Os professores organizarão atividades, baseandose na sistematização do que foi ensinado e na expansão
do conhecimento já adquirido, propondo práticas no
caderno, no livro didático e/ou outros meios, de forma
remota, considerando as Trilhas Pedagógicas
publicadas, no site da SEDUC, adequando-as
complementando-as com outras atividades que julgar
necessárias.
§ 4º As Unidades Escolares deverão organizar um
cronograma de entrega dos materiais e livros didáticos
de forma gradativa e seguindo as medidas de
distanciamento social.
§ 5º As crianças/estudantes do Ensino Fundamental
deverão receber os livros didáticos e orientações de
atividades ou material impresso, com as atividades
elaboradas pelos comitês escolares/professores.
Art. 16. As Unidades Escolares devem considerar, para
fins de registro de carga-horária letiva, as atividades
pedagógicas remotas a partir do dia 18 de maio de 2020.
§ 1º Deverão ser entregues orientações sobre cada rotina
de estudo dirigido em casa, contemplando o período
definido pela Unidade Escolar. As referidas atividades
devem ser arquivadas no repositório da unidade escolar,

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

§ 2ºApós o retorno das primeiras atividades enviadas, se
a orientação para a suspensão das atividades escolares
presenciais permanecer, serão encaminhadas novas
atividades, contemplando novo período definido pela
Unidade Escolar.
§ 3º Poderão ser fornecidos livros de literatura que estão
nas Unidades Escolares, ou os livros digitais
disponibilizados para leitura e registro, seja por meio de
produção de textos, fotos, desenhos ou colagem,
contemplando o período definido pela Unidade
Escolares.
§ 4º Poderão ser organizadas atividades baseadas na
indicação de que os estudantes assistam filmes, canais
educativos, pratiquem jogos educativos, sendo que a
atividade poderá ser validada por meio da entrega de
produção de texto, fotos, desenhos, colagem ou outros.
Art. 17. A equipe técnica da Diretoria Pedagógica se
responsabilizará pela realização ou acompanhamento
das ações de formação continuada e deverão realizar as
orientações necessárias no decorrer deste período.
Art. 18. Será assegurada a hora-atividade do professor,
podendo ser realizada de forma individual ou coletiva.
Parágrafo Único. A hora-atividade coletiva deverá
ocorrer por meio de aplicativos de comunicação digital.
CAPÍTULO VI
DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
Art. 19. A disponibilização de atividades pedagógicas
remotas, por meio de internet e impressas, aos
estudantes da Educação de Jovens e Adultos que não
têm acesso a recursos digitais, será agendada em datas
pré-determinadas.
Art. 20. Os estudantes pertencentes aos grupos de risco
deverão receber e enviar o material por meio de
familiares.
Art. 21. Os diretores e equipe pedagógica das Unidades
Escolares que ofertam Educação de Jovens e Adultos,
juntamente com o professor da turma, deverão fazer um
levantamento semanal do acesso dos estudantes aos
materiais disponibilizados, bem como controle de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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entrega das atividades.
§ 1º A organização dos conteúdos precisa considerar a
BNCC, preferencialmente o Planejamento das atividades
Pedagógicas das Unidades Escolares atualizadas para o
ano letivo 2020, as Trilhas Pedagógicas disponibilizadas
no site da SEDUC, considerando os seguintes
indicadores de acompanhamento:

I- Linguagem e proposição de atividades adequada ao
universo dos jovens e adultos, à fase de escolarização e
perfil do grupo de alunos;
II- Promoção da alfabetização e (multi)letramento de
forma contextualizada, tento texto e o contexto dos
jovens e adultos como referências e protagonismo do
estudante no desenvolvimento das atividades;
III- Articulação com as práticas sociais de leitura e
escrita, considerando os diferentes gêneros textuais;
IV- Desenvolvimento das diferentes habilidades
linguísticas: escuta, fala, leitura e escrita, enfatizando a
criatividade e a imaginação dos jovens e adulto;
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§ 2º O CRIE e as escolas exclusivas responsáveis pelo
Atendimento Educacional Especializados deverão
organizar as atividades pedagógicas remotas,
considerando a Proposta Pedagógica da Unidade
Escolar, o Planejamento Individual do AEE, contribuindo
de acordo com suas especificidades com os profissionais
das turmas onde as crianças/estudantes estão
regularmente matriculados.
§ 3º Os cuidadores, brailistas e intérpretes de libras
deverão apoiar as atividades dos Comitês escolares na
articulação com os estudantes e suas famílias de modo a
apoiar nas adaptações curriculares necessárias e
possíveis, de acordo com as suas respectivas atribuições
no processo de inclusão escolar.
Art. 23. O Atendimento Educacional Especial voltado
para o Transtorno Global do Desenvolvimento, deverá:

I- Escutar, acolher e orientar aos pais ou responsáveis
legais por meio de pesquisa online;

V- Exploração dos diferentes eixos da matemática:
Números e operações, grandezas e medidas, geometria
e probabilidade, considerando situações-problema do
cotidiano dos jovens e adultos;

II- Mapear as necessidades referentes a comunicação,
comportamento, alimentação e rotina diária e realizar as
orientações necessárias;

VI- Promoção do letramento científico e tecnológico,
articulando conteúdos das áreas de Ciências Humanas e
Ciência da natureza.

III- Manter o vínculo com os pais ou responsáveis legais
com orientações relacionadas às crianças/estudantes
em suas respectivas realidades, por meio da ESCUTA,
pela equipe do CRIE, com horário pré-determinado,
realizando os registros e devidos encaminhamentos;

CAPÍTULO VII
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Art. 22. As atividades pedagógicas remotas do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) será
realizado da seguinte forma:
§ 1º As salas de Recursos Multifuncionais seguirão as
orientações da Unidade Escolar em que estão inseridas
e, de acordo com o Planejamento Individual das
crianças/estudantes que atendem no AEE, deverão:

I- Sugerir atividades e adaptações que se fizerem
necessárias, mediante diálogo virtual com os
professores das turmas onde as crianças/estudantes
estão incluídas;
II- Subsidiar de forma virtual nas questões pedagógicas,
quando necessário, os pais ou responsáveis legais das
crianças/estudantes.
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IVGravar vídeos com orientações individuais e
sugestões relacionadas às demandas apontadas pelos
pais ou responsáveis legais;
V- M e d i a r, o r i e n t a r, s u g e r i r e i n t e r v i r n o s
encaminhamentos e adaptações necessárias, junto aos
pais ou responsáveis legais, a partir das demandas
enviadas pelas Unidades Escolares;
VI- Criar um grupo virtual dos Profissionais de Apoio, por
programa de atendimento, com o objetivo de facilitar as
mediações e intervenções necessárias a cada
criança/estudante.
Art. 24. O Atendimento Especializado voltado para os
estudantes com Surdez deverá:

I- Desenvolver práticas de trabalho que contribuam para
o aprendizado das crianças/estudantes com Surdez,
pautado em atividades de acordo com os Campos de
Experiência da Educação Infantil e os objetos de
conhecimento e objetivos de aprendizagem do Ensino
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Fundamental, em conformidade com o Planejamento
Individual, considerando a necessidade de cada
criança/estudante;

II- Estabelecer contato com Professores e Profissionais
de Apoio da Educação Infantil e Ensino Fundamental da
turma onde a criança/estudante está incluída, inteirandose das atividades que estão sendo trabalhadas e, por
meio dos Professores Itinerantes do Centro, realizar as
mediações para as adaptações necessárias;
III- Disponibilizar aos pais ou responsáveis legais os
horários de atendimento virtual, para auxiliá-los durante a
realização das atividades pedagógicas, por meio de
comunicação adequada a cada caso;
IV- Solicitar aos pais ou responsáveis legais que enviem
para os professores do atendimento especializado,
sempre que necessário, as dificuldades encontradas
para a realização das atividades encaminhadas pela
Unidade Escolar, para que possam receber as devidas
orientações dos profissionais do AEE;
V- Enviar vídeos, sempre que necessário, de
interpretações em Libras, das atividades encaminhadas
pela Unidade Educacional, auxiliando na compreensão
dos conteúdos aos estudantes surdos;
VI- Articular o trabalho com Profissionais de Apoio e
Professores Regentes auxiliando no planejamento e na
adaptação do material a ser repassado para o estudante
surdo e com deficiência auditiva.
Art. 25. O Atendimento Educacional Especializado
voltado para os estudantes com deficiência Visual
deverá:

I- Realizar contato com os responsáveis legais das
crianças/estudantes, pela forma de comunicação que o
Centro dispõe, para mediar as atividades propostas
pelas Unidades Escolares, sugerindo as adaptações e
orientações que se fizerem necessárias de acordo com a
necessidade de cada criança/estudante;
II- Mediar, orientar, sugerir aos profissionais da turma
onde a criança/estudante está incluída, nos casos que há
necessidade de ampliação de fonte para os estudantes
com baixa visão e transcrição em Braille e do uso do
oclusor (tampão), conforme orientação oftalmológica,
por meio dos professores e itinerante do Centro;
III- Organizar atividades pedagógicas, considerando o
ano escolar e condição específica de cada
criança/estudante, trabalhando concomitantemente
questões referentes à estimulação/reeducação visual,
conforme o Planejamento Individual, enviando aos pais
ou responsáveis legais e orientando-os para a
realização;
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IV- Sugerir sites /jogos educativos e livros de literatura
que trabalhem alguns conteúdos específicos da área
visual, de forma lúdica, bem como objetos de
aprendizagem das áreas do conhecimento, orientando
os pais ou responsáveis legais quanto ao tempo
necessário e adequado para realização das atividades,
considerando a questão visual de cada
criança/estudante.
Art. 26. O Atendimento Educacional Especializado
voltado para os estudantes com deficiência Intelectual
deverá:

I- Enviar sugestões de atividades significativas que
contemplem as Funções Psicológicas Superiores, Áreas
do Desenvolvimento e Conhecimento, de acordo com
necessidades específicas da criança/estudante em
conformidade com o Planejamento Individual, pelo meio
da comunicação que o Centro dispõe com os pais ou
responsáveis legais;
II- Orientar os profissionais de apoio, professores
regentes e equipe pedagógica das Unidades
Educacionais por meio de comunicação virtual;
III- Orientar os pais ou responsáveis legais das
crianças/estudantes que no momento não se beneficiam
do processo de inclusão, devido à complexidade de sua
deficiência, sugerindo a aplicação e acompanhamento
das atividades direcionadas e individuais propostas,
visando o trabalho das Funções Sensoriais, Rotinas e
Atividades de Vida Diária;
IV- Realizar de forma virtual, em horários previamente
combinados com os responsáveis legais, atividades
envolvendo exercícios de psicomotricidade, teatro por
meio de dramatizações e imitações com
encaminhamentos diversificados, atividades diversas
envolvendo artes visuais, música, dança e contação de
histórias, orientações relacionadas às atividades de vida
autônoma e social, de tecnologia assistiva e recursos
acessíveis, bem como encaminhamentos diversificados.
CAPÍTULO VIII
DA VALIDAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
REMOTAS
Art. 27. Para autorização da realização das atividades
pedagógicas remotas o Comitê Escolar deverá:

I- Reunir-se remotamente para leitura da Resolução do
Parecer CME nº 003/2020 e desta Instrução Normativa;
II- Elaborar e organizar o Plano de Atividades
Pedagógicas Remotas, considerando os objetivos e
metodologia exarados pelo Projeto Mais e Melhor
Educação: em Casa;
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III- Registrar em ata as decisões tomadas sobre o
Plano de Atividades Pedagógicas Remotas;
IV- Publicar no Repositório da unidade escolar, no site da
Secretaria Municipal de Educação, Ata da reunião com o
Comitê Escolar, de acordo com cronograma estabelecido
para cada unidade letiva do ano de 2020;
V- Comunicar aos pais ou responsáveis legais o início
das atividades, conforme Plano de Atividades
Pedagógicas Remotas;
VI- Convocar os membros, no retorno das atividades
presenciais, para validar as atividades pedagógicas
remotas, como carga horária letiva, por meio de registro
em ata, contendo data de início e término das atividades
remotas, metodologia e recursos utilizados,
porcentagem de frequência ou participação das
crianças/estudantes nas atividades;
VII- Publicar no Repositório da unidade escolar, no site
da Secretaria Municipal de Educação, Ata da reunião
com o Comitê Escolar, no prazo de 30 (trinta) dias após o
retorno às aulas presenciais.
CAPÍTULO IX
DA AVALIAÇÃO E DO MONITORAMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Art. 28. A avaliação dos processos de ensino e
aprendizagem, durante esse período, deve se dar de
modo contínuo e processual, considerando:

I- O acesso dos estudantes aos materiais produzidos e
disponibilizados pela SEDUC e pelas as escolas, pelo
acesso direto ao site, pelas redes sociais e ou impressos
pelas escolas e entregues às famílias;
II- A realização das atividades propostas com retornos
para as escolas, através dos próprios materiais
impressos, mas também de vídeos e fotografias
produzidos pelas famílias e os próprios estudantes e na
participação das atividades pedagógicas remotas nos
ambientes de aprendizagens;
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fornecer indicadores para organizar o retorno das
atividades presenciais, de modo a promover a inclusão
dos estudantes, considerando suas temporalidades de
aprendizagens e as condições que lhes forem ofertadas.
Portanto, no retorno às aulas presenciais as escolas
deverão:

I- Orientar os professores para que analisem os portfólios
produzidos pelos comitês escolares sobre o acesso e a
realização das atividades por parte dos estudantes;
II- Promover avaliações diagnósticas e formativas,
considerando os currículos dos anos de escolarização e
o portfólio da turma;
III- Planejar atividades, à luz da BNCC e dos currículos
das etapas de ensino da rede municipal de ensino;
IV- Consolidar os processos de avaliação com a
atribuição de notas ou conceitos pertinentes, seguido as
determinações do Conselho Municipal de Educação de
Camaçari.
CAPÍTULO X
DOS REGISTROS DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
REMOTAS
Art. 31 As atividades pedagógicas remotas deverão
estar submetidas ao controle de participação da
criança/estudante e supervisionada pelo comitê escolar:
§ 1º Para garantir e validar a carga horária proposta, os
registros, realizados pelo comitê escolar, deverão ser
feitos com o máximo de transparência e fidelidade,
considerando o trabalho proposto, em:

I- Livros didáticos;
II- Cadernos;
III- Portfólio das atividades enviadas;
IV- Fotografias;

III- O registro, por parte das escolas, das atividades
encaminhadas, considerando os objetivos de ensino e
aprendizagem, bem como os temas e conteúdos
trabalhados.

V- Vídeos;

Art. 29. Caberá aos Comitês: escolares, de curadoria e
gestor estabelecerem diálogos contínuos, bem como
registros sobre todos os processos encaminhados,
visando o monitoramento das escolas, dos professores e
dos estudantes, para a construção de portfólios que
auxiliarão nas tomadas de decisões pedagógicas no
retorno das atividades presenciais.

VII- Relato dos pais ou responsáveis legais;

§ 2º As atividades pedagógicas remotas integrarão o
processo de avaliação contínua e processual da
criança/estudante.

Art. 30. Todo o processo de monitoramento, durante o
período de atividades pedagógicas remotas, deverá

§ 3º As atividades pedagógicas remotas, na relação com
os objetivos de aprendizagens, com a carga horária, a
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VI- Registros gráficos;

VIII- Caderno de anotações.
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faixa etária e o conhecimento prévio, deverão ser
diversificadas, respeitando as temporalidades e
condições concretas para sua realização por parte das
crianças/estudantes com o apoio dos seus pais ou
responsáveis legais.
§ 4ºA Secretaria Municipal de Educação, respeitando a
autonomia do professor e as especificidades dos
Projetos Políticos Pedagógicos das Unidades escolares,
disponibilizará no site oficial da SEDUC, Trilhas
Pedagógicas para todas as etapas, em cada ano de
escolarização, e estas devem subsidiar as Atividades
Pedagógicas Remotas, sendo complementadas pelo
Comitê Escolar, por outras atividades, incluindo
informações e orientações para facilitar o entendimento e
a mediação dos pais ou responsáveis legais na
realização das atividades propostas.
Art. 32. Para fins de preenchimento no Formulário de
registros de aulas/atividade para o Ensino Fundamental,
deverão ser consideradas as seguintes indicações:

I- Do dia 17/03 a 31/03/2020, no campo frequência
deverão ser registradas as datas e no campo conteúdo
registar o seguinte texto: “Recesso junino, conforme
Artigo 3°, § 1º do Decreto municipal nº 7311/2020 ”;
II- Do dia 01 de abril de 2020 até 15/05/2020 no campo
frequência deverão ser registradas as datas e traçadas
as frequências e no campo conteúdo deverá ser
registrado “Suspensão das atividades educacionais,
conforme o Decreto Municipal nº 7363/2020”;
III- A partir do dia 18 de maio, até quando durar a
suspensão das aulas presenciais, no campo frequência
deverão ser registradas as datas e deixar em branco a
frequência, para posterior conferência com a entrega das
atividades pelos estudantes; no campo conteúdo
registrar os objetos do conhecimento referentes as
atividades remotas; no campo Observação registrar:
Parecer n° 003/2020 do CME/Camaçari;
IV- Após o retorno às aulas presenciais, as atividades
pedagógicas remotas poderão continuar sendo
desenvolvidas, conforme determinações do Conselho
Municipal de Educação;
V- Para educação Infantil, serão produzidos relatórios,
considerando os bebês, as crianças bem pequenas e
pequenas para fazer referência aos direitos de
aprendizagem e campos de experiência.
Art. 33. Compete ao Comitê escolar/professor o
preenchimento do formulário de acompanhamento das
atividades pedagógicas remotas para que seja realizado
o monitoramento periódico da entrega das atividades e
atendimento de todas as crianças/estudantes.
Parágrafo único: O formulário a que se refere o caput
deste artigo, poderá ser utilizado como base para a
validação das atividades efetivamente realizadas, assim
como para auxílio na atualização posterior do Diário de
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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classe de Classe.
Art. 34. Quanto ao armazenamento das atividades
digitais produzidas pelos professores, este poderá
ocorrer diretamente no Repositório da Unidade Escolar,
no site da SEDUC.
Parágrafo único. Para o armazenamento das atividades
digitais, o servidor deverá utilizar a conta de e-mail
institucional.
CAPÍTULO XI
DO CUMPRIMENTO DE DIAS LETIVOS
Art. 35. Em 2020, nos meses de fevereiro e março, foram
cumpridos, respectivamente, entre os calendários
regular e especial 05 e 15 dias letivos, conforme consta
na análise dos calendários letivos de 2020.(anexo 4).
Art. 36. Considera-se antecipação do recesso escolar do
mês de junho de 2020, o período compreendido entre
17/03 a 31/03/2020, conforme Decreto municipal
n°7311/2020.
Art. 37. A carga horária a ser contabilizada das atividades
pedagógicas remotas deve considerar o percentual a ser
determinado pelo CME – Camaçari para as atividades
realizadas no período de quarentena, bem como as
atividades não presenciais a serem realizadas no turno
oposto, após o retorno às atividades presenciais e outros
projetos desenvolvidos com os estudantes.
Parágrafo único As atividades pedagógicas remotas
desenvolvidas pelas Unidades Escolares, no período de
18 de maio de 2020, até quando durar a suspensão das
atividades presenciais deverão ser validadas pelo
Comitê escolar e registradas no formulário de relatório de
aulas/atividades e após o retorno das atividades, se
estiver em consonância ao disposto nesta Instrução
Normativa.
CAPÍTULO XII
DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM CONTEXTO DE
TRABALHO
Art. 38. O processo de formação continuada dos
educadores/as tem como âncora o Projeto Mais e
Melhor Educação: em casa. Nesse contexto, destacase o princípio de tecer juntos, uma formação que
considera os tempos/espaços de aprender e ensinar dos
diferentes atores educacionais, e que guarda a premissa
dos saberes e não saberes dos estudantes da rede como
indutores dos currículos da formação.
Art. 39. As vivências da formação mediatizada por
tecnologias não são novas, para nossa rede. Nesse
momento, de isolamento social, iremos ampliar essa
estratégia, inclusive apoiando os/as profissionais para o
bom uso das tecnologias digitais e se dará da seguinte
forma:
§ 1º Fase 1. Caracterizada como iniciação e
diagnóstico essa fase tem por objetivo a análise dos
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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Planos de Formações da equipe técnica da Diretoria
pedagógica – DIPE – da SEDUC para o ano de 2020,
visando as diferentes propostas para as etapas e
modalidades de ensino ofertadas pela rede municipal de
ensino. Por isso, visa:

I- Reuniões on-line da equipe técnica para
replanejamento das formações durante o período de
isolamento social, com foco em reconfiguração dos
tempos/espaços de formação e alinhamento das
agendas de formação dos professores, gestores e
coordenadores, já previstas na modalidade
semipresencial para o ano de 2020;
II- Definição de calendário de formações para a rede
municipal em diálogo com as Instituições parceiras;
III- Articulação entre as normativas municipais sobre a
concessão de licenças prêmios para os profissionais
da educação e os contextos de atuação dos mesmos.
§ 2º Fase 2. Caracteriza-se pela oferta da formação e
tem por objetivo envolver o maior número de
educadores/as, de acordo com as suas etapas e
modalidades de atuação e estabelecendo diálogo com
a fase seguinte que corresponde ao retorno das
atividades presenciais. Assim, serão ofertadas:
I- Formação em plataforma on-line para professores,
gestores escolares e coordenadores pedagógicos do
que atuam junto aos estudantes do 1º ao 5º ano,
através da parceria com o Programa Educar pra Valer,
tendo como conteúdo formativo central: alfabetização,
leitura e escrita e matemática;
II- Formação em plataforma on-line para professores,
gestores escolares e coordenadores pedagógicos do
que atuam junto aos estudantes do 6º ao 9º ano,
através da parceria com o Programa Aprova Brasil,
tendo como conteúdo formativo central:
conhecimentos didáticos e de Língua portuguesa e
matemática;
III- Formação em plataforma on-line para gestores
escolares e coordenadores pedagógicos que atuam
junto aos estudantes de todas as etapas e
modalidades de ensino, através da parceria com o
Programa Votorantim pela Educação, tendo como
conteúdo formativo central: educação, tecnologia,
atividades remotas e seus desafios;
IV- Formação em plataforma on-line para professores,
gestores escolares e coordenadores pedagógicos de
todas as etapas e modalidades de ensino, através da
Diretoria Pedagógica.
V- Seleção de gestores escolares, coordenadores
pedagógicos e professores para comporem os comitês
gestor, de curadoria e escolar, que seguirão cuidando
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da gestão, seleção e produção de materiais, previstos
no EIXO 1, deste Projeto.
§ 3º. Fase 3. Caracterizada pelo retorno das atividades
presenciais, tem por objetivo a manutenção e
ampliação dos tempos/espaços formativos, em
contextos de trabalhos, bem como a manutenção das
plataformas on-line de formação dos profissionais.
Visa:
I- A manutenção da formação on-line e a retomada
de encontros presenciais;
II- A realização de encontros on-line e presenciais
para a partilha de saberes da experiência;
III- A ampliação das temáticas e dos espaços-tempos
de formação;
IV- O diálogo com os mapeamentos e relatórios das
aprendizagens dos estudantes, previstos no EIXO 1,
para retroalimentar as decisões curriculares da Rede
Municipal de Ensino;
V- A manutenção e ampliação das parcerias
institucionais para fortalecimento da formação em
rede;
VI- O incentivo para a escrita e publicação das
narrativas curriculares produzidas nos diferentes
cenários de atuação durante o ano letivo de 2020,
considerando o isolamento social, causado pelo
COVID -19.
§ 4º. Todas as etapas de formação terão estreita
relação com a atuação dos educadores. Trata-se de
um processo de reflexão-ação-reflexão dos saberes da
nossa rede no tempo/momento que estamos vivendo.
CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40. Serão disponibilizados periodicamente para os
profissionais textos, artigos, vídeos, reflexões e
orientações com o objetivo de qualificar as ações
desenvolvidas para garantir a qualidade e
continuidade dos atendimentos às crianças/
estudantes.
Art. 41. Os casos omissos serão resolvidos pela
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 42. Esta instrução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos retroativos a 18 de maio de
2020, revogando as disposições em contrário.
Camaçari, BA, 24 de agosto de 2020
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
3 4 3 / 2 0 1 8 C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
C A M A Ç A R I . C O N T R ATA D A :
DZSET
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. DO OBJETO:
Este termo aditivo tem por finalidade alterar a clausula
Quinta do contrato n°343/2018, DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12
(doze) meses, de modo que a partir de 18 de outubro de
2020. passará a viger ate 18 de outubro de 2021. DO
PREÇO: Ficam mantidas as condições negociais do
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre
o preço estipuladas pelo contrato n°343/2018,cujo valor
contratual é de R$ 8.774.997,60 (oito milhões,
setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e noventa
e sete reais e sessenta centavos), não sendo devido
qualquer reajuste durante o prazo de vigência
especificado na clausula anterior, renunciando a parte a
qualquer tipo de atualização de valores contratuais.
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do
contrato original. Os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente
termo aditivo correrão por conta das Ações:
2008/2013/4009:, Natureza de Despesa: 33.90.39.00 e
fontes: 6102000/010000/7101000. DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais
Cláusulas e disposições do Contrato originário não
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 20 de Agosto de 2020.
HELDER
ALEMIDA DE SOUZA. MUNICIPIO. DZSET
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. CONTRATADO.
TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITENS EM
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0165/2020
FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A
EMPRESA LLM INFORMÁTICA LTDA. DO OBJETO:
Este Termo Aditivo tem por finalidade realinhar os
preços praticados no LOTE 01 ( PC All in One, Monitor
Curvo e Mesa Interativa), LOTE 03 (Estação de
Trabalho Tipo I I7 - Com placa) e LOTE 04 (Estação de
Trabalho II I7 - Sem Placa) da Ata de Registro de Preços
nº 0165/2020. DO REEQUILIBRIO: Tendo em vista a
necessidade da manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro dos itens dos lotes supracitados, constantes
da Ata de Registro de Preços nº 0165/2020, o valor
registrado no LOTE 01 - PC All in One de R$ 4.688,00
(quatro mil, seiscentos e oitenta reais) passará a ser R$
5.615,90 (cinco mil, seiscentos e quinze reais e noventa
centavos), Monitor Curvo de R$ 4.708,00 (quatro mil,
setecentos e oito reais) passará a ser R$ 5.604,03
(cinco mil, seiscentos e quatro reais e três centavos) e
Mesa Interativa de R$ 9.620,00 (nove mil, seiscentos e
vinte reais) passará a ser R$ 12.025,00 (doze mil e vinte
e cinco reais); LOTE 03 - Estação de Trabalho Tipo I I7
- Com placa de R$ 4.348,78 (quatro mil, trezentos e
quarenta e oito reais e setenta e oito centavos), passará
a ser R$ 5.371,81 (cinco mil, trezentos e setenta e um
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reais e oitenta e um centavos) e LOTE 04 - Estação de
Trabalho II I7 - Sem Placa de 5.172,00 ( cinco mil a
cento e setenta e dois reais) passará a ser R$ 6.465,00
(seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
plenamente em vigor
as demais Cláusulas e
disposições da Ata não modificadas por este
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 26 de
Agosto de 2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA.
M U N I C Í P I O . L L M I N F O R M Á T I C A LT D A .
CONTRATADA.

DICOMP
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0139/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para
aquisição de medicamentos diversos, devido à
necessidade da continuidade das ações em saúde.
Acolhimento: 16/09/2020 a partir das 09h00min;
Abertura: 17/09/2020, às 09h00min; Disputa:
17/09/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br .
Licitação n.º: 833572. Tel.: (71) 3621-6776 – Priscila Lins
dos Santos – Pregoeira.
PREGÃO N.º 0140/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para
aquisição de medicamentos diversos, devido à
necessidade da continuidade das ações em saúde.
Acolhimento: 18/09/2020 a partir das 09h00min;
Abertura: 21/09/2020, às 09h00min; Disputa:
21/09/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br .
Licitação n.º: 833576. Tel.: (71) 3621-6776 – Priscila Lins
dos Santos – Pregoeira.
PREGÃO N.º 141/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE ABERTURA – Objeto: Registro de preços
para aquisição de material de expediente (fita adesiva
transparente 12mm x 30m / fita adesiva transparente
45mm x 50m / cola líquida branca 90g) para futuras
contratações de acordo com a necessidade e
conveniência da administração municipal de Camaçari,
Bahia. Acolhimento: 17/09/2020 a partir das 08h00min;
Abertura: 18/09/2020, às 09h00min; Disputa:
18/09/2020, às 10h00min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br .
Licitação n.º: 833530. Tel.: (71) 3621-6880 – Aricele
Guimarães Machado Oliveira – Pregoeira.
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AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO N.º 084/2020 (ELETRÔNICO) –
COMPEL - AVISO REABERTURA - Objeto:
Registro de Preços para contratação de empresa
especializada em atender as necessidades dos
órgãos e entidades pertencentes a administração
Direta e Indireta do Município de Camaçari, para
eventual prestação dos serviços abaixo
discriminados: Lote 01 (Voz Digital); Lote 02 (Voz
e Dados); Lote 03 (Tecnologia da Informação e
comunicação com transmissão de dados Redundância); Lote 04 (Tecnologia da
Informação e comunicação com transmissão de
dados - Principal); Lote 05 (Tecnologia da
Informação com infraestrutura e
sistema).Acolhimento: 15/09/2020 a partir das
08h00min; Abertura: 16/09/2020, às 09h00min;
Disputa: 16/09/2020, às 10h00min. (Horário
Brasília). Edital/Informações: www.licitacoese.com.br. Tel.: (71) 3621-6880. Aricele Guimarães
Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.

PREGÃO N.º 131/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE SUSPENSÃO – A Comissão Central
Permanente de Licitação - COMPEL torna público,
para conhecimento dos interessados, que em virtude
da divergência do quantitativo entre o anexo I (termo
de referência) e o anexo II( modelo de proposta), fica
SUSPENSA a sessão de abertura do PREGÃO N.º
131/2020 (ELETRÔNICO), cujo objeto é o Registro de
preços para aquisição de material de expediente
(capa plástica para encadernação transparente /
capa plástica para encadernação preta / grampo
plástico tipo trilho 30cm), para futuras contratações
de acordo com a necessidade e conveniência da
Administração Municipal de Camaçari. Acolhimento:
02/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura:
03/09/2020, às 09h00; Disputa: 03/09/2020, às
10h00. (Horário Brasília). Edital/Informações:
www.licitacoes-e.com.br. Camaçari, 03 de setembro de
2020. Tel.: (71) 3621-6655 – Aracele Santos de
Oliveira – Pregoeira da Compel.

AVISO DE ABERTURA
CREDENCIAMENTO N.º 0007/2020 –
COMPEL

AVISO DE SESSÃO PÚBLICA
RECEBIMENTO E ABERTURA ENVELOPES
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0009/2020

CREDENCIAMENTO N.º 0007/2020 – COMPEL AVISO DE ABERTURA - A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica aos
interessados, que está aberto a
CREDENCIAMENTO N.º 0007/2020 – COMPEL,
Credenciamento de Estabelecimentos Hoteleiros
inscritos na Cidade de Camaçari, visando à
hospedagem e o acolhimento de pessoas em
situação de rua, desabrigados, desalojados ou em
situação de imigração durante a pandemia de
COVID – 19 instaurada no Município de Camaçari.
O Edital estará disponibilizado no sítio da Prefeitura
de Camaçari/Portal de Compras, (www.compras.
camacari.ba.gov.br). Local para entrega dos
documentos: Coordenação Materiais e Patrimônio,
Comissão Central Permanente de Licitação COMPEL, situado na Rua Francisco Drummond,
s/nº, Prédio da Secretaria da Educação, térreo,
Centro Administrativo, Camaçari-Bahia.
Informações através do e-mail: compelpmc
@gmail.com. Camaçari, 03/09/2020. Ana Paula
Souza Silva . Presidente da Comissão Central
Permanente de Licitação- COMPEL
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OBJETO: Seleção de entidade de direito privado sem
fins lucrativos, qualificada como Organização Social,
nos termos da Lei Municipal nº 749/2006, alterado pela
Lei Municipal nº 1336/2014. O presente chamamento
público visa à contratação de Organização Social para
gestão, operacionalização e execução dos serviços de
saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte V
(Portaria 10/2017) Gleba A/Gravatá, no município de
Camaçari BA conforme especificações, quantitativos,
regulamentação do gerenciamento e execução de
atividades e serviços de saúde e demais obrigações.
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, através da Comissão
Permanente de Licitação – COMPEL, torna público
aos interessados para participarem da Sessão
Pública de Recebimento e de Abertura dos
Envelope (s) do Chamamento Público nº 0009/2020
cuja sessão acontecerá no dia 08 de setembro de
2020 no horário das 09:00 hs, no Auditório da
Coordenação de Materiais e Patrimônio da Prefeitura
Municipal de Camaçari, situado na Av. Francisco
Drummond, S/N.º, Prédio da Secretaria de Saúde,
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. Ana
Paula Souza Silva – Presidente da COMPEL.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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