Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
Autorização para Abertura de Processo Administrativo
SOLICITANTE
N°. do Processo
PA - 113/2 020.

Órgão Interessado

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Responsável:
Assunto:

JULIANA BARBOSA DE ANDRADE SAMPAIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE
CELULARES

Data: 04/05/2020.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO
ÀS EQUIPE GESTORES
DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DO
DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE ENSINO REMOTO DURANTE A
SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO.

Eliane Regina de Almeida Costa
Secretaria de Administração

Em: 04/05/2020.
TIPO

CUSTO ESTIMADO:

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Obras
ÓRGÃO

03.06.00 SECRETARIAM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
03.06.06
SECRETARIAM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
2230
GESTÃO DO SALARIO DA EDUCAÇÃO

UNIDADE
PROJETO /ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE

33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
04
SALARIO DA EDUCAÇÃO

R$ 6.450,00

Serviços

()

Compras

(X)

Em, 04/05/2020
Setor de Contabilidade

Levo ao Conhecimento do Sr. Prefeito e da Comissão Permanente de Licitação que corista da Lei
Orçamentária em vigor disponibilidade para efetivar a citada contratação, conforme dotações acima,
ratificada pelo Setor de Contabilidade

A'-do o
o -iNeto
Diretor Financeiro

Em: 04/05/2020

Autorizo a Comissão Permanente de Licitação a proceder todos os atos administrativos necessários ao
atendimento da solicitação Contida neste documento, conforme disponibilidade orçamentária, com
respectiva assinatura do (a) Secretário (a) de Finanças. Encaminhar os autos à Procuradoria Municipal
para embasamento legal, conforme Lei pertinente.

Luis Serio 1 ouza
Prefeito Municipal

Em: 04/05/2020
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Convite
1 ) Dispensa
Tomada de Preços ( ) Chamamento Público
oncorrência
( ) Pregão Presencial

FORNECIMENTO / SERVIÇO / OBRAS
(X) Única Entrega:
( X)
Fracionada
Período de Vigência: 101(UM)MÊS

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
CNPJ: N 14.234.850/000169 - Fone/Fax: (73) 3202-2196

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:

NQ 113/2 020

DISPENSA DE LICITAÇÃO:

N2 078/2020

Senhor Prefeito,

Em face à necessidade de atender a demanda existente das equipes gestoras das Unidades Escolares, no que diz
respeito as estratégias pedagógicas para realização de dinâmica de ensino remoto, durante a suspensão das aulas
presenciais devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Educação, solicitamos a contratação da
empresa para aquisição de celulares que serão utilizados para formação de grupos de WhatsApp com pais e/ou
responsáveis de alunos da rede pública municipal.
Assim, com fundamento no inciso IV, art. 24 da Lei 8.666/93, solicitamos a V. Ex., o reconhecimento da situação
de dispensa emergencial, objetivando a contratação direta com a empresa J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n
2 27.011.110/000105, estabelecida à Avenida
Ribeirão, n 9
119, Centro, Barra do Rocha - Bahia, CEP 45.560-000, através de seu Sócio-Gerente, JONATAS SANTOS
DA SILVA, portador da cédula de identidade n 2
13.309.952-01 SSP/BA e CPF n 9 051.388.755-58, doravante
denominada apenas CONTRATADA e o MUNICÍPIO DE BARRA DO ROCHA - ESTADO DA BAHIA, com sede
administrativa na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n°, Centro, Barra do Rocha - Bahia, inscrito no CNPJ-MF sob n.
14.234.850/000169 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES,
DESTINADO ÀS EQUIPE GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS
PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL no valor estimável de R$. 6.450,00 (SEIS MIL
QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).
Esclarecemos que o motivo que nos levou a solicitação do objeto deste instrumento foi à necessidade de criar
estratégias para recuperar as aulas presenciais suspensas devido a pandemia do COVID-19, diminuindo assim o
prejuízo dos dias letivo do ano letivo 2020.

Salientamos que o preço apresentado pela empresa J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF n2 27
.011.110/000105, está condizente com a realidade de mercado, e
dentro dos limites estabelecidos para a transação demandada pela Prefeitura.

Barra do Rocha - Bahia, 04 de MAIO de 2020.

COMISSÃO PERM

Marcel 1de"c5]jveira Lima
'5residente

LICITAÇÃO

Jailson do Nascime o B. de Oliveira
Me' bró

José Robson Oliveira
Membro

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/Q, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

RECONHECIMENTO
E AUTORIZAÇÃO DA DESPESA
PROCESSO ADMINISTRATIVO

N 2 113/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO:

N 2 078/2020

Reconheço a situação de dispensa de licitação, com base no Art. 24, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93, com
a redação determinada pela Lei 8.883/ 9
4, para a contratação direta com a empresa J. S. DA SILVA DE BARRA DO
ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n2
27.011.110/0001-05,estabelecida à
Avenida Ribeirão, n2 119, Centro, Barra do Rocha - Bahia, CEP 45.560-000, através de seu Sócio-Gerente, JONATAS
SANTOS DA SILVA, portador da cédula de identidade n 2
13.309.952-01 SSP/BA e CPF n 2 051.388.755-58, no valor
estimável de R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

Barra do Rocha - Bahia, 04 de MAIO de 2020.

LUIS SERGALVEs E SOZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/p2, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO:

N 9 113/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO:

N 9 078/2020

Configurados, jurídico-formalmente os requisitos exigidos pelos artigos
24, inciso II, e 26, parágrafo único, da Lei Federal n° 8666/93, esta assessoria jurídica opina, s.m.j., pela ratificação
do presente ato que reconheceu a existência de situação que dispensa a realização de licitação.

Barra do Rocha

-

Bahia, 04 de MAIO de 2020,

c 0o

VISTO DO SETOR JURÍDiCO:
Em atendimento ao disposto do Parágrafo Único do Art. 38 d
Lei 8.666/93, verifica-se que o contrato em leia, confop
minuta previamente ana sada por este
setor atende na sua
forma os requisitos da Lei 8.666/ 9
3, O presente parecer n/o
abrange a analiso de documentos apresentados pelas
empresas junto ao ertame nem os valores da contratação
vez que o setor jur .ico não participa efetivamente do ato da
sessão de ticitaçã., ficando essas analises e decisões a
encgo do Pregoe b, Comissão de Licitação e homologação
do pft5kess0 por pa : do gestor municipal.
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Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha

-

Bahia

-

CEP: 45.560-000

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
DISPENSA DE LICITAÇÃO:

N 2 113/2020
N9 078/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO ÀS EQUIPE
GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO
DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE ENSINO REMOTO
DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

JUSTIFICATIVA: Em face à necessidade de atender a demanda existente das equipes gestoras das Unidades
Escolares, no que diz respeito as estratégias pedagógicas para realização de dinâmica de ensino remoto, durante a
suspensão das aulas presenciais devido a pandemja do COVID-19, através da Secretaria de Educação, solicitamos a
contratação da empresa para aquisição de celulares que serão utilizados para formação de grupos de WhatsApp
com pais e/ou responsáveis de alunos da rede pública municipal.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste instrumento,
virão da:
ÓRGÃO
UNIDADE
PROJETO /ATIVIDADE

03.06.00
03.06.06
2130

ELEMENTO DE DESPESA
FONTE

33.90.30.00
04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO SALARIO DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
SALARIO DA EDUCAÇÃO

PAGAMENTO: O presente Contrato tem seu valor estimável de R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E
CINQUENTA REAIS), estando incluso todos os custos diretos e indiretos na entrega do objeto deste contrato.

DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA: Todos os serviços deverão ser fornecidos conforme solicitação, a contar do
recebimento da Autorização da responsável e a vigência será de 04/05/2020 a 03/06/2020.

Barra do Rocha - Bahia, 04 de MAIO de 2020.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
PROCESSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO DE DISPENSA:
CONTRATO:

N 2 113/2020
N 2 078/2020
N 160/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA E A
EMPRESA J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, NA
FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

O MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n
2 . 14.234.850/000169, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, maior, professor, casado,
RG. N2
03.995.781-02, CPF N 531.444.065-20, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n 2 27
.011.110/000105 estabelecida à Avenida Ribeirão, n 119, Centro, Barra do Rocha - Bahia, CEP
45.560-000, através de seu Sócio-Gerente, JONATAS SANTOS DA SILVA, portador da cédula de identidade n
2
13.309.95201 S5P/BA e CPF n 2
051.388.755-58 doravante denominada apenas CONTRATADA, firmam o presente
Contrato para aquisição de celulares, conforme Processo Administrativo 0•9
113/2020, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal n. 2
8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo
descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO

Às EQUIPE GESTORES
DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DO
DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE ENSINO REMOTO DURANTE
A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
A contratada obriga-se a entregar o objeto desta dispensa em até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura
do contrato, prorrogável por mais (trinta) dias, desde que justificado e aceito pela Administração. A entrega
deverá ser previamente agendada pela Secretaria Municipal de Educação, tendo a vigência até 03 de Junho de
2020.
CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimável de R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E
CINQUENTA REAIS), estando incluso todos os custos diretos e indiretos na entrega do objeto deste contrato.
Item Qtd Un.
1.

08

UND

Descrição

V. Unit.
V. Total
MODELO: SMARTPHONE SANGUNG GALAXY J4, CORE 16 GB, 4G - 1
1.290,00 6.450,00
GB RAM, TELA 6', CÂMARA 8MP + CÂMARA SELF 4 MP

VALOR TOTAL: SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

R$ 6.450,00

O pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
ato da entrega e atesto da Nota Fiscal.

Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir da sua regularização por parte da
CONTRATADA.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
CNPI NQ 14 7R4.F
(7Ri R707-71q5

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes
deste instrumento, virão do:
ÓRGÃO
UNIDADE
PROJETO /ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE

03.06.00
03.06.06
2130
33.90.30.00
04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO SALARIO DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
SALARIO DA EDUCAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA— DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO:
No haverá reajustamento de preço.
CLÁUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo l do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de Lei, obriga-se a:
a)
b)
c)

d)

Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução
completa e eficiente no fornecimento / serviços do objeto deste contrato;
Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros,
por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção dos serviços / fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, Circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

e)

f)
g)

h)
i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços / fornecimento prestados;
Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura, mercadoria/produtos
fornecidos fora das especificações e da proposta adjudicada ou com defeito que impossibilite a sua regular
utilização.
O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela Autorização de
Compra.
O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas vindas de fabrica;
constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA -DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.
b)
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
CLÁUSULA OITAVA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
CNPI NQ 147 R4n/nnn1..q_ Fnnp/Fy (7R
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de acordo com a
Autorização de Compra.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO:
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através de
Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso 1, alíneas
"a" e "b" da Lei n 2 8.666/ 93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, quando
solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços
contratados e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, em conformidade com o inciso II,
art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA — FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO:
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei n. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do
recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:
O contratante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo

A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, de acordo com a gravidade da infração.
A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega do objeto;
III - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subsequente ao trigésimo.
1ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO:
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei n. 8.666/93. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos
casos enumerados na Lei n. 8666/93 atualizada, estabelecido o contraditório e o direito de defesa da Contratada.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n, Centro, Barra do Rocha - Bahia —CEP: 45.560-000
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
CLÁUSULA DÉCIMA TERÇA —DA CESSÃO
, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA
O PRESENTE CONTRATO NÃO PODERÁ SER OBJETO DE CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA, NO TODO
OU EM PARTE, SEM A PRÉVIA E EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO ÕRGÃO GESTOR DESTE CONTRATO.
Parágrafo Único
Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus anexos e na
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
As partes elegem o Foro da Cidade de lpiaú

Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
-

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente
contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achados conforme.

Barra do Rocha

LUISSERGIO ALVES DSOUZA
MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA

-

Ba 04 de

"

O de 2020.

J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA ME
CONTRATADA

PREFEITO

-

TRATANTE

TESTEMUNHAS:

'1â74W ~É7X4,
00~çi-o 9'3,
VISTO DO SETOR JuRíDico:
Em atendimento ao disposto do Parágrafo Único do Art. 38 da Lei
8.666/93, verifica-se que o contrato em tela, conforme minuta
previamente analisada atende na sua forma os requisitos da Lei 8.666/93.
O presente opinativo não abrange: a análise de documentos apresentados
pelas empresas Junto ao certame e/ou contratação e nem os valores da
contratação, vez que o setor jurídico não participa efetivamente do ato da
sessão de licitação, nem de análise de documentos ou certidões, ficando
essas análises e decisões a encargo do Pregoeiro, Comissão de Licitação e
homologação do processo por parte do gestor municipal.

PUBLICAÇÃO
Nos termos do Art. 26,

§ único da Lei Federal n2 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA-BA, publica o
Presente Instrumento em local apropriado para que seja dado o
fiel cumprimento legal para produção de seus efeitos de
direito.
Barra do Rocha-Bahia, 04 de maio de 2020.

o parecer S.MJ.
Barra do Rocha em

/

i(J)4YV

r de Publicação

/2020.

Procuradoria Jurídica

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha
-

CNPI: NQ 147 R4Rçfl/nflfl..q_ Fnnp/F

Bahia

-

CEP: 45.560-000

(7fl R7fl7-71q

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
PROCESSO ADMINISTRATIVO:
PROCESSO DE DISPENSA:
CONTRATO:

N 113/2020
N 078/2020
N 160/2020

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE Si
CELEBRAM O MUNICIPIO DE BARRA DO ROCHA E A
EMPRESA J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, NA
FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO:

O MUNICIpIO DE BARRA DO ROCHA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n. 14,234.850/000169, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, maior, professor, casado,
RG. N9 03.995.781-02 CPF N9 531.444.065-20 residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n2 27.011.110/000105, estabelecida à Avenida Ribeirão, n
2 119, Centro, Barra do Rocha - Bahia, CEP
45.560-000, através de seu Sócio-Gerente, JONATAS SANTOS DA SILVA, portador da cédula de identidade n
13.309.952-01 SSP/BA e CPF n2
051.388.755-58, doravante denominada apenas CONTRATADA, firmam o presente
Contrato para aquisição de celulares, conforme Processo Administrativo n. 11
3/2020, sujeitando-se os
contratantes à Lei Federal n.2 8.666/93 (com suas modificações), e às seguintes cláusulas contratuais abaixo
descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO

Às EQUIPE GESTORES
DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DO
DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE ENSINO REMOTO DURANTE
A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,
CLÁUSULA SEGUNDA -DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
A contratada obriga-se a entregar o objeto desta dispensa em até 05 (cinco) dias, contados a partir da assinatura
do contrato, prorrogável por mais (trinta) dias, desde que justificado e aceito pela Administração. A entrega
deverá ser previamente agendada pela Secretaria Municipal de Educação, tendo a vigência até 03 de Junho de
2020.
CLÁUSULA TERCEIRA DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimável de R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E
CINQUENTA REAIS), estando incluso todos os custos diretos e indiretos na entrega do objeto deste contrato.
Item

Qtd

Un.

1.

08

UND

Descrição

V. Unit. V. Total
MODELO: SMARTPHONE SANGUNG GALAXY J4, CORE 16 GB, 4G - 1
1.290,00 6.450,00
GB RAM, TELA 6', CÂMARA 8MP + CÂMARA SELF 4 MP

VALOR TOTAL: SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

R$ 6.450,00

pagamento devido à CONTRATADA será efetuado através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no
o da entrega e atesto da Nota Fiscal.

Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a'partir da sua regularização por parte da
CONTRATADA.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes
deste instrumento, virão do:
ÓRGÃO

03.06,00

UNIDADE

03.06.06
2130
33.90.30.00
04

PROJETO /ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO SALARIO DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
SALARIO DA EDUCAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA— DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO:
Não haverá reajustamento de preço.
CLÁUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no anexo 1 do instrumento Convocatório e daquelas
decorrentes de Lei, obriga-se a:
a)
b)
c)

d)

Executar o fornecimento objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para execução
completa e eficiente no fornecimento /serviços do objeto deste contrato;
Zelar pela boa e completa execução do fornecimento contratado e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros,
por sua culpa, ou em Conseqüência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção dos serviços / fornecimento, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;

e)

f)
g)

h)
i)

Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as
suas atividades e/Ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as
Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços / fornecimento prestados;
Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
Substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificação da Prefeitura, mercadoria/produtos
fornecidos fora das especificações e da proposta adjudicada ou com defeito que impossibilite a sua regular
utilização.
O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue na em local definido pela Autorização de
Compra.
O objeto deste instrumento contratual deverá ser entregue em embalagens lacradas vindas de fabrica;
constando o prazo de fabricação e de validade dos produtos,

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) Efetuar os pagamentos devidos, conforme estipulado no contrato.
b) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.

Ir

CULA OITAVA— DO REGIME DE EXECUÇÃO

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
O Regime de Execução do presente contrato será direto e o Fornecimento poderá ser parcelado de acordo com a
Autorização de Compra.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO:
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste Contrato, só poderá ser procedida através de
Termo Aditivo assinado pelas partes, resguardado o disposto nos incisos e parágrafos do art. 65, inciso 1, alíneas
"a" e "b" da Lei n0 8.666/93.
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, quando
solicitado pela CONTRATANTE, os acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços
contratados e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, em conformidade com o inciso II,
art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO:
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
O recebimento do objeto se dará segundo a Lei n. 8666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do
recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita
fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ~ PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:
O contratante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em processo
administrativo.

A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, de acordo com a gravidade da infração.
A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
- 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 10 (dez) dias corridos contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso da entrega do objeto;
III - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subsequente ao trigésimo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA— DA RESCISÃO:
A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei n2. 8.666/93. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do Contratante nos
casus enumerados na Lei n°. 8666/93 atualizada, estabelecido o contraditório e o direito de defesa da Contratada.

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
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CLÁUSULA DÉCIMA TERÇA— DA CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA:
O PRESENTE CONTRATO NÃO PODERÁ SER OBJETO DE CESSÃO, SUBCONTRATAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA, NO TODO
OU EM PARTE, SEM A PRÉVIA E EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO ÕRGÃO GESTOR DESTE CONTRATO.
Parágrafo Único - Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da contratada, será este ressarcido dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA— VINCULAÇÃ0 AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO:
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no instrumento convocatório e seus anexos e na
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DO FORO:
As partes elegem o Foro da Cidade de Ipiaú - Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achados conforme.

Barra do Rocha

de 2020.

LUIS SERGIO AL'ES DE SOUZA
-.--- 'OROCHA-ME
CONTRATADA

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
NTRATANTE

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG:

O

2 O323)—

10RA2Ç4

-612

VISTO DO SETOR JURÍDICO:
Em atendimento ao disposto do Parágrafo Único do Art. 38 da Lei
8.666/93, verifica-se que o contrato em tela, conforme minuta
Previamente analisada atende na sua forma os requisitos da Lei 8.666/93.
O presente opinativo não - 'range a análise de documentos apresentados
pelas empresas junto ao c tame e/ou contratação e nem os valores da
contratação vez que o seto jurídico não participa efetivamente do ato da
sessão de licitação, nem de 'nálise de documentos ou certidões, ficando
essas análises e decisões a
cargo do Pregoeiro, Comissão de Licitação e
homologação do processo p parte do gestor municipal.
parecer S.MJ.
Barra.. .c a em

rocura

o4 /Ç/2020

PUBLICAÇÃO
Nos termos do Art. 26, § único da Lei Federal n5 8.666/93 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA-BA, publica o
presente Instrumento em local apropriado para que seja dado o
fiel cumprimento legal para produção de seus efeitos de
direito.
Barra do Rocha-Bahia, 04 de maio de 2020.

Setorde P blicação

ia Jurídica

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
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Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N 9 078/2020.

Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato e RATIFICO o
presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa
abaixo identificada e nos seguintes termos:

CONTRATADO: J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n2
27.011.110/0001..05, estabelecida à Avenida Ribeirão, n 119, Centro, Barra do Rocha - Bahia,
CEP 45.560-000, através de seu Sócio-Gerente, JONATAS SANTOS DA SILVA, portador da cédula de identidade
n2 13.309.952-01 SSP/BA e CPF n 2 051.388.755-58.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO ÀS EQUIPE
GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO
CONTEXTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE
ENSINO REMOTO DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 24, inciso II e o art. 26, parágrafo único, Inciso III, da Lei Federal n.
8.666 de 21 de junho de 1993.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste instrumento,
virão do:
ORGÃO
UNIDADE
PROJETO /ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPES
FONTE

03.06.00
03.06.06
2130
33.90.30.00
04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO SALARIO DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
SALARIO DA EDUCAÇÃO

VALOR ESTIMÁVEL: R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), para execução dos serviços
descritos na Cláusula Primeira - Objeto deste Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, 04 DE MAIO DE 2020.

Marcelo)€ie Oliveira Lima
PresirÇe da CPL

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n2, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
CNPJ: N 2 14.234.850/0001-69 - Fone/Fax: (73) 3202-2196

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO CONTRATO N° 160/2020 - VINCULADO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 078/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o fl° 14
.234.850/0001-69, com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n°, Centro,
Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIS
SERGIO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, professor, portador de Cédula de Identidade RG n.
9 03.995.78102 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n. 531.444.065-20, residente Neste Município, CEP: 45.560-000, Barra
do Rocha - Bahia.

CONTRATADO: J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n 2 27
.011.110/0001-05, estabelecida à Avenida Ribeirão, n 0
119, Centro, Barra do Rocha - Bahia,
CEP 45.560-000, através de seu Sócio-Gerente, JONATAS SANTOS DA SILVA, portador da cédula de identidade
n2 13.309.952-01 SSP/BA e CPF n 2
051.388.755-58

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO ÀS EQUIPE
GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO
CONTEXTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE
ENSINO REMOTO DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 24, inciso II e o art. 26, parágrafo único, Inciso III, da Lei Federal n.
8.666 de 21 de junho de 1993.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste instrumento,
virão do:
ÕRGÃO

-

UNIDADE
PROJETO /ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FONTE

03.06.00
03.06.06
2130
33.90.30.00
04

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO 5ALARIO DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
SALÁRIO DA EDUCAÇÃO

VALOR ESTIMÁVEL: R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), para execução dos serviços
descritos na Cláusula Primeira -Objeto deste Contrato.
VIGÊNCIA: De: 04/05/2020 a 03/06/2020.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE MAIO DE 2020.

LUIS SER • ALVE DE 'lUZA
Prefeito Municipal

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nP, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP: 45.560-000
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18/02/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: J S DA SILVA DE BARRA DO ROCHA
CNPJ: 27,011,11010001-05
Ressalvando o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (FGFN).
Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
Sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
Nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços: <http:I/rfb.gov.br> ou http:I/www.pgfn.gov.br .
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:20:05 do dia 18/02/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2020.
Código de controle da certidão: 2BB5.83BB.CDE5.5FF9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: J S DA SILVA DE BARRA DO ROCHA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.011.110/0001-05
Certidão n°: 4891810/2020
Expedição: 18/02/2020, às 20:52:29
Validade: 15/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que

J S DA SILVA
DE
BARRA DO ROCHA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
27.011.110/0001-05, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

orisuita NeguarIace ao empregador
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Certificado de Regularidade
do FGTS. - CRF

Inscrição:
27.011.110/0001-05
Razão SociaIis DA SILVA DE BARRA DO ROCHA EIRELLI
Endereço:
AV RIBEIRAO 119 SALA / CENTRO / BARRA DO ROCHA / BA / 45560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/03/2020 a 04/0 7/ 2020
Certificação Número: 2020030701413917171883

Informação obtida em 01/04/2020 08:36:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 29/04/2020

15:35

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 -Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: 20201221002
RAZÃO SOCIAL

JS DA SILVA DE BARRA DO ROCHA EIRELI
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

138.231.480

27.011.110/0001-05

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/04/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:f/www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHg
RUA MARIA OLIVEIRA BITENCURT SIN - CT R I
BARRA oo ROCHA - BACE?.
CNJfMF- 4.4E531000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
N° 000080/2020

Nome/Razão Social: J 5 DA SILVA DE
BARRA DO ROC?LA EIRELI
Nome Fantasia
GILSON REIS D1STRI3LDQR
Código Contribuinte. 1000000505
Endereço:

OP:CNi- 27.O11.j1ojoü

AV RIBEIRÃO 119 CASA

FIRMO FERREIRA LEAL BARRA DO ROCHA BA

- CEP: 45560-000

RESSALVADO O DIREITO A FENDA MUNCIPAL COBR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER
APURADOS POSTERIORMENTE É CERTR;cAD() QUE. A FÉ
A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE AC!MA
CITADO PARA COM ESTE MUNICíPIO
Observação.

***X****X**
*Xn*
*fl

****

Esta Certidão foi ernitda em

26í03/Z2Ó.

Certidão válida até: 25I0 5 / 2 020

Código de controle da certidão: 21O0-i-78D8

I /Il Il hI/il hiI!/I/iI 1/I'
Atenção: Quaiquer rasura torna o Presente docrtnt

*********

ru ódqo
Tributário Nacional lei n° 5.172/66

Secretaria de
Educação, Cultura,
Esporte e Lazer
CONSTRUINDO O FUTURO

PODER PUBLICO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ; 4 234.85OOOOi-59

SOLICITAÇÃO DE DESPESA
DATA: 04/0512020

1 SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição para motivação da Despesa:

JUSTIFICATIVA
(Motivação)

Para cumprir uma das estratégias pedagógicas da Secretária da Educação no
contexto do distanciamento social, solicito a aquisição dos aparelhos celulares,
que serão utilizados pelas equipes gestoras das Unidades de Ensino nas
formações de grupos de WhatsApp com os pais e/ou responsáveis de alunos,
para a realização da dinâmica do ensino remoto, durante a suspensão das aulas
resenciais devido a •andemia COVID-19, conforme .lano de a ão anexo.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

02
03

04
05
06
07

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Diante da Consulta da Secretaria Requisitante informo que existe dotação orçamentária para compra dos produtos
e/ou serviços acima especificados mediante seguinte dotação:
Unidade:
Projeto Atividade:
Elemento de despesa:

Responsável pela Contabilidade

Fonte:

Unidade
Requisitante

Controle Interno

Setor de Compras

Ao Controle Interno

Ao setor de compras

Ao Gestor Municipal

NAO SE APLICA

Diante da necessidade de
interesse público requisito
o material descrito.
(a)

1

NÃO SEAPLICA

Diante do pedido acima,
segue a solicitação de
despesa.

Segue anexo cotações de
mercado com preço
referencial.

Controlador Interno

Gerente de Compras

Autorização do
Gestor
Diante das informações
prestadas autorizo a
despesa.

Prefeito Municio

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s10, Centro, Barra do Rocha - BA - CEP: 45560-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
ESTADO DA BAHIA - CNPJ/MF: 14.234.850/0001-69
Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Maria Oliveira Bittencourt, sin - Centro, Barra do Rocha-Ba - Cep.45560-000 - Fone-Fax ((73)3202-2118

COTAÇÃO

Data:

/

OBS: Preencher com caneta tinta de cor AZUL ou
PRETA.
Preferencialmente usar letra deforma.

/2020

Fornecedor: JS DA SILVA BARRA DO ROCHA EIRELI

CNPJ N: 27.011.110/0001-05

Endereço: AVENIDA RIBEIRÃO, 119, CENTRO

Insc. Est.: 138.231.480

Município: BARRA DO ROCHA

Estado: BAHIA

Esta Prefeitura, em cumprimento às disposições legais, torna público seu interesse em cotar os
produtos relacionados abaixo, nas quantidades especificadas. Convida-o a colocar neste formulário os
P3 e assinatura do responsável.
preços e condições. Solicitamos a devolução deste com o cari
san do N. Braga de Oliveira
Gerente de Compras
Em:
/2020
/
Setor de compras

Item
1.

Qtde
05

Und.
UND

Descrição

V. Unit.

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY 34
CORE 16 GB,4G- 1 GB RAM TELA
6"CAM.8MP+CAM. SELFIE 5MP

1.290,00

V. Total
6.450,00

TOTALR$

CN Pi

Marca
SMARTPHON
E SAMSUNG
GALAXYJ4
6.450,00

Prazo Validade da Proposta 30 (sessenta) dias
Local de entrega: Barra do Rocha
Prazo entrega: imediato com emissão da ordem de
fornecimento
Condições de pagamento: 15 (quinze) dias após
emissão da nota fiscal.
Carimbo / Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
ESTADO DA BAHIA - CNPJ/MF: 14.234.850/0001-69
Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações e Contratos

-

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n Centro, Barra do Rocha-Ba

~A DO

- Cep. 45580-000 - Fone-Fax ((73)3202-2118

COTAÇÃO

OBS: Preencher com caneta tinta de cor AZUL ou
PRETA.
Preferencialmente usar letra de forma.

Data: 23/04/2020

Fornecedor:'.,v.i5.9Q

"'

CNPJN2:

3°C4

)17o

100o:(c9

Endereço:
6

Insc. Est.: Jy?J
Município:

jkik;

Estado:

Esta Prefeitura, em cumprimento às disposições legais, torna público seu interesse em cotar os
produtos relacionados abaixo, nas quantidades especificadas. Convida-o a colocar neste formulário os
preços e condições. Solicitamos a devolução deste com o carimbo do CNPJ e assinatura do responsável.

Em:

Item

1.

9

n da N. Braga de Oliveira
erente de Compras
tor de compras

/2020

/

Qtde

05

'1J

Und.

UND

Descrição

V. Unit.

SMARTPHONE SAMSUI'4G GALAXYJ4
CORE 16 GB,4G- 1 GB RAM TELA
6"CÂM.8MP+CÂM. SELFIE 5MP

Ve i1' 1 1'?&L'Cii

J .Õ itD ri o

134.00

V. Total

Marca

gcgoO

TOTALR$

Prazo Validade da Proposta 60 (sessenta) dias
Local de entrega: Barra do Rocha
Prazo entrega: imediato com emissão da ordem
de fornecimento
Condições de pagamento: 15 (quinze) dias após
emissão da nota fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
ESTADO DA BAHIA CNPJ/MF: 14.234.850/0001-69
Secretaria Municipal de Administração Setor de Licitações e Contratos
-

-

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/n

-

Centro, Barra do Rocha-Ba

-

Cep. 45560-000

-

Fone-Fax ((73)3202-2118

COTAÇÃO

OBS: Preencher com caneta tinta de cor AZUL ou

PRETA.
Preferencialmente usar letra de forma.

Data: 23 /04 /2020

Fornecedor: \Jç.jyr)jtJLjx

06
aw

Endereço:
Município:

dm

Qcj.çs t.X&.cr .

CNPJ N2:

1

jÃC"~~~
-

lnsc. Est.:

Estado: 130L.

Uij

Esta Prefeitura, em cumprimento às disposições legais, torna público seu interesse em cotar os
produtos relacionados abaixo, nas quantidades especificadas. Convida-o a colocar neste formulário os
preços e condições. Solicitamos a devolução deste com o carimbo do CNPJ e as matura do responsável.

'00
—
do N. Braga de Oliveira
Em

/

Jaiírente de Compras

/2020

etor'- compras

Item
1.

Qtde

05

Und.

UNO

Descrição

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY 34
CORE 16 GB,4G- 1 GB RAM TELA
6"CÂM.8MP+CÂM. SELFIE 5MP

J

V. Unit.

V. Total

Marca

5J
TOTAL R$

,

Prazo Validade da Proposta 60 (sessenta) dias

CNPJ

Local de entrega: Barra do Rocha
Prazo entrega: imediato com emissão da ordem
de fornecimento
Condições de pagamento: 15 (quinze) dias após
emissão da nota fiscal.
Carimbo / Assinat ra

PFE1UR A

0E

Secretaria de
Educação, Cultura,
Esporte e Lazer

CON$VUHNDO O FUTURO

PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ 4234.80/000I-69

Estratégias Pedagógicas da Secretaria da Educação no contexto do
distanciamento social - COVID - 19

Plano de Ação elaborado pela Equipe
Técnica da Secretaria da Educação e as
Equipes Gestoras da Unidades de
Ensino da Rede Municipal de Barra do
Rocha.

Barra do Rocha - BA
Abril/2020

'A escola é maior do que um campo transmissor de conhecimento
ela produz, apresenta, reconhece saberes diversos e provoca
sua comunidade a construir caminhos outros de aprendizagem
que possam conduzir a resposta satisfatória àquilo que nos
angustia"

Pro fa Elen Ferreira

APRESENTAÇÃO

A Secretaria Municipal da Educação de Barra do Rocha acredita e defende sempre
que "Transformar é preciso". Não se trata aqui simplesmente da transformação da
rotina nesses dias de isolamento mas, nas mudanças mais profundas, naquelas
transformações que devem moldar a realidade à nossa volta. O cenário atual
(Contexto da Pandemia COVID -19) exige implementações de ações proativas e a
educação tem que ser também esse instrumento de realização de práticas
significativas. E, é dentro desta perspectiva que a Equipe Técnica da Secretaria
Municipal da Educação juntamente com as equipes gestoras das Unidades de Ensino
propõem o lançamento e a execução de atividades pedagógicas não presenciais,
que permitem o acesso de alunos da rede municipal de ensino a dar continuidade a
educação escolar, minimizando assim, as perdas dos discentes com a suspensão das
aulas no nosso município, provocada pela pandemia do novo COVID - 19.

JUSTIFICATIVA

O espaço educacional tradicional, a escola e a sala de aula, são naturalmente
convocados a experimentar novas formas de produção e transmissão de
conhecimento e a suspensão das atividades pedagógicas presenciais nas escolas do
nosso município, frente à disseminação do coronavírus, colocou 1.200 estudantes
da rede diante do desafio de novas formas de aprendizagem. Neste contexto e
respeitando o Decreto 0 913 de 17 de março de 2020 da Prefeitura Municipal,
pautado na Constituição Federal, art. 196, que constitui direito de todos e dever do
Estado, sob a garantia de ações e intervenções do Poder Público que objetivam a
redução do risco à saúde, e as orientações da UPB - União dos Prefeitos da Bahia,
levando em consideração os riscos que a disseminação do COVID-19 (Corona vírus)
faz-se pertinente a elaboração e execução de ações de cunho pedagógica que visem
manutenção do diálogo entre escola - família - aluno.
Dessa forma, a Secretaria da Educação e as Esquipes Gestoras das Unidades
carregam
de Ensino sinalizam que as atividades pedagógicas não presenciais
potencialidades e desafios para os que pensam a educação no município de Barra do
Rocha, ainda que essas estratégias didáticas e pedagógicas não sejam consideradas
como tendências para fins de substituição da educação formal, mas como realidade
instaurada enquanto imposição do momento atual, em caráter de emergência. Logo,
a nossa intenção é oferecer uma possibilidade de alunos e professores efetivos e
contratados manterem um vínculo, com fundamento num conteúdo curricular,
garantindo a continuidade do processo de aprendizagem e evitando a evasão
escolar.

OBJETIVO GERAL:
•

Dar continuidade ao processo de aprendizagem dos alunos da Rede
Municipal de Ensino de Barra do Rocha, em virtude da
impossibilidade de frequentar as aulas presenciais em razão dos
riscos da disseminação do COVID-19 (Corona vírus), restabelecendo
um vínculo entre aluno e professor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•• Para garantir a continuidade educativa a todos os alunos da rede municipal
através de atividades domiciliares,
•• Oportunizar o protagonismo do aluno na construção do seu próprio
conhecimento;
•• Desenvolvera autonomia do aluno a partir das atividades propostas, as quais
abordarão os objetos do conhecimento do planejamento pedagógico, bem
como as habilidades a serem alcançadas;
•• Potencializar a relação família e escola a partir do diálogo entre as partes,
buscando juntos assegurar que as ações planejadas sejam cumpridas, a fim
de atingir os objetivos propostos.

EMBASAMENTO TEÓRICO

A lei 13716/18 que assegura o atendimento educacional do ensino básicos
inclui na lei de diretrizes e bases da educação LDBEN, lei 9394/96, dispositivo
garantindo atendimento ao aluno que esteja em tratamento de saúde em regime
hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado.
Art. 12 A Lei n9 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passa a vigorar
acrescida do seguinte art. 4 9-A: "Art, 49 -A. É assegurado
atendimento educacional, durante o período de internação,
ao aluno da educação básica internado para tratamento de
saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo
prolongado, conforme dispuser o Poder Público em
regulamento, na esfera de sua competência federativa."
(BRASIL, Lei N2 13.716, 2018)
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) determina a realização de 200
dias "de efetivo trabalho escolar" e carga horária de 800 horas no ciclo básico.
Entretanto, o Conselho Nacional de Educação - CNE - compreende que esta regra é
flexível, especialmente em situação de emergência nacional e sua fala é respaldada no
parágrafo 49 do artigo 32 da LDB, o qual autoriza expressamente essa possibilidade
para o Ensino Fundamental. Além do mais, a lei já admite a continuidade das
atividades em regime domiciliar nos casos de alunos doentes ou com alguma
incapacidade física.
Nessa perspectiva, a escola deverá estar amparada em instrumentos legais,
normas, e planejamentos específicos que possibilitem na prática um processo
pleno de aprendizagem, mesmo em condições excepcionais. A eficácia do trabalho
domiciliar é uma ação que envolve muitas partes. Em primeiro lugar, envolve uma
equipe pedagógica dinâmica e organizadora que fará um intermédio entre todos
os envolvidos. Em segundo lugar, os responsáveis exercem um papel fundamental
de intermediar as instruções e demais documentos que a escola encaminha para
os alunos da unidade escolar. Em terceiro lugar, o aluno realiza leituras e execução
das atividades domiciliares pedagógicas dentro das exigências dos docentes,
considerando as especificidades de cada caso.

A escola não pode entender as atividades domiciliares como um trabalho a
mais, mas como um direito do aluno, assegurado por lei. É um trabalho que vai além
da rotina previamente determinada. É necessário, para atender a questão legal, lei
13.716/18, enviar a este aluno atividades domiciliares que oportunizem ao
estudante a continuidade de sua vida acadêmica e, para isso, cada professor, de cada
disciplina, elabora tarefas para serem enviadas ao aluno, sendo que a equipe
pedagógica combina com a família datas de retiradas e entrega dessas atividades
para que sejam avaliadas e validadas, ao longo do período em que este esteja fora
do espaço escolar.

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS

Diante do panorama mundial sobre a disseminação do novo coronavírus, educação
precisou ser repensada em toda suas esferas, chegando até as escolas que têm o
compromisso de refletir sobre essa e as demais temáticas presentes na vida da
comunidade e consequentemente contribuir para as discussões por meio de
trabalhos pedagógicos que são necessários para o desenvolvimento da cidadania, na
perspectiva das relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.
Dentro desse contexto, a Secretaria Municipal de Educação de Barra do Rocha Estado da Bahia, imersa na proposta de exercer sua principal função que é ofertar
uma educação de qualidade aos educandos, sentiu-se na responsabilidade de
reestruturar toda a rede de ensino, vez que, com a pandemia do COVID - 19, tornouse inviável a realização de aulas de modo presencial. Desse modo, amparada no Art.
32, inciso 42 da LDB 9.394/96, esta Secretaria, pretende implementar as
Estratégias Pedagógicas, em que os alunos, que têm acesso a internet, assistirão
aulas por meio da utilização de recursos tecnológicos como: tablets ,celulares,
notebooks e etc, conectados à internet, tendo como plataforma a rede social
WhatsApp. E os alunos, que não tem acesso à rede, serão atendidos com materiais
impressos. Será uma estrutura mais simples num modelo de
educação remota.
A logística para atendimento aos alunos com acesso a rede de internet
se dará da seguinte forma: os diretores e coordenadores farão um levantamento
prévio por turma, daqueles que possuem recursos tecnológicos com conexão à rede
de internet e os que não possuem, para assim, criarem as "salas virtuais", onde os
professores dessas respectivas turmas interagirão com seus estudantes. Dentro
desses ambientes virtuais, os professores podem tirar dúvidas, propor outras
atividades, gravar vídeo em complementação ao objeto do conhecimento abordado
no tema da aula, de modo a contabilizar um total de horas diárias de efetiva atuação
do aluno.
Em relação ao atendimento aos alunos sem acesso a rede de internet, os pais
ou os alunos deverão semanalmente dirigir-se até a unidade de ensino, para buscar
as atividades propostas pelo professor para aquele período. Os professores

responsáveis por cada componente curricular ficarão responsáveis para elaborar
atividades relativas a tais objetos do conhecimento. Em seguida, deverão
encaminhar à coordenação da escola para que seja feita a impressão e encaminhada
ao aluno. Só após análise do coordenador pedagógico que as atividades serão
encaminhadas para o estudante.
Salientamos que não pretendemos com essas ações substituir o ensino que se dá em
sala de aula, mas diante dos fatos apresentados, não podemos impedir o seu direito
de aprender. As atividades que serão desenvolvidas durante esse período vêm
atender orientações do Conselho Nacional da Educação e, de alguma forma, manter
nosso compromisso com o processo vivo de aprendizagem.

FUNÇÕES ESTABELICIDAS:

A EQUIPE GESTORA:
Dentre as mais variadas funções inerentes à equipe gestora, é necessário frisar que
o coordenador pedagógico tem papel essencial para que as ações contidas nesse
Plano de Ação, sejam implementadas com eficácia. Diante disso, deverão fazer para
o período de suspensão das aulas um levantamento de algumas demandas
prioritárias, como:
1 Os objetos do conhecimento e as habilidades do plano de ensino que os alunos
necessitam ver nesse contexto de pandemia;
.1 Os objetos do conhecimento, estratégias e ferramentas que os alunos podem fazer
com autonomia ou pouca mediação, uma vez que serão os pais a acompanhar as
atividades de seus filhos;
1 Definição de quantas atividades diárias, quais componentes curriculares serão
atendidos por dia;
/ Sistematização de todas as informações coletadas em um Plano de estudo
semanal.
.1 Envio das atividades para os alunos sem acesso à internet.
./ Logística para o recebimento das atividades que serão elaboradas pelo professor
e encaminhadas aos alunos.
Observações:

1 As atividades devem ser encaminhadas pela escola com a ajuda do diretor.
1 As atividades devem ser encaminhadas com as orientações claras e
o passo a passo de como fazê-las.

METODOLOGIAS

1. Esquematização para delinear as Estratégias Pedagógicas e o Plano de Ação;
2. Convocação via Hangouts das Equipe Gestoras das Unidades de Ensino da
Rede para socializar as ações;
3. Reunião online com os professores de cada unidade escolar, sejam do quadro
efetivo e dos contratos, para sistematizar a dinâmica de trabalho e agregar
as contribuições;
4. Diálogo via WhatsApp com Coordenação da EJA objetivando o
compartilhamento da proposta com os todos os professores da Educação de
Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação para a construção e
sistematização das atividades a serem desenvolvidas pelos alunos.
5. Organiza com os docentes efetivos e contratados, as atividades a serem
realizadas durante o período do isolamento social de acordo com os objetos
do conhecimento a serem contemplados para cada etapa, bem como as
habilidades e competências a serem desenvolvidas.
6. Definir um Calendário delineando as ações dos docentes efetivos e
contratados e discentes, pontuando datas da construção e envio das vídeos
aulas e atividades realizadas pelos docentes para a coordenação da unidade
escolar;
7. As atividades a serem realizadas em cada área do conhecimento e em cada
seguimento serão divulgadas nas redes sociais das Instituições de Ensino,
pelos grupos de WhatsApp, na Rádio Comunitária - Rocha FM.
8. Em relação aos alunos do campo, por sabermos as que dificuldades de muitos
alunos em ter acesso à internet, foram organizadas atividades impressas
para entregar nessas comunidades.

-Obs.: a entrega das atividades impressas será realizada por meio do transporte
escolar.

ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS

As atividades serão encaminhadas pelos meios já apontados (online e
impressas) e acontecerão de modo gradual seguindo o horário já estabelecido por
cada escola e obedecerão uma carga horárias diária de 2h para o Ensino Infantil e
Fundamental 1 e 3h para o Ensino Fundamental II, distribuídas entre os
componentes curriculares. No tocante as atividades impressas, a Secretaria da
Educação fará parceria com os agentes da vigilância sanitária e a Secretaria de Saúde
para que estes setores orientem e acompanhem a realização da entregas desses
documentos impressos
Importante salientar que:
• Na Educação Infantil priorizará o contato com os discentes e o estreitamento
do contato familiar e as atividades serão organizadas semanalmente, levando
em consideração os direitos de aprendizagem e serão atividades que
contemplem todas as etapas da Educação Infantil.
• Na Educação de Jovens e Adultos as atividades desenvolvidas levará em
consideração as especificidades dos alunos da Educação de Jovens e Adultos,
sendo essas atividades mais práticas e "vivenciais".
* Nas atividades dos alunos que apresentam dificuldade, algumas estratégias
podem favorecer o processo de aprendizagem como tornar as atividades mais
atraentes e mais fáceis de serem compreendidas, usando fonte 14 sem serifas.
Fazer uso de ilustrações para reforçar o sentido dos textos que devem ser
curtos e com palavras simples. Deixar as ações pedidas em destaque usando
negrito ou sublinhado (como por exemplo: ' marque com um X').
• Esse Plano de Ação perde sua validade caso ocorra a convocação pelo
Executivo Municipal para o retorno às atividades presenciais.

RECURSOS:

V Materiais:
e

05 aparelhos celulares para as Unidades de Ensino
15 chips da Operadora celular 01

V'

•

Kit de proteção: máscaras, luvas, alcool em gel 70%

•

10 Termometros

Humanos:
•

Professores efetivos e contratados

•

Agentes de saúde e da vigilância sanitária

•

Motoristas efetivos e contratos

•

Equipes Gestoras

AVALIAÇÃO

A avaliação da proposta se dará através da análise dos relatórios elaborados pelos
professores e pelas equipes gestoras no intuito de evidenciarmos qualitativamente
os efeitos positivos dos estudos em casa na vida dos alunos, sem nenhum outro
enfoque que se afaste dos objetivos elencados nesse plano.
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- Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília,
MEC/CONSED/UNDIME 2017.
- BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. Referencial curricular nacional
para educaçãoinfantil. Brasília, DF: MEC, 1998.
- BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20
de dezembro de 1996.
- http://undimebahia.com.br/. Acesso em: 06 de abril de 2020.
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Diário

Barra do Rocha

MUNICIpIO

Dispensas de Licitações

Prefeitura Municipal de Barra do Rocha
Estado da Bahia

ATO DE PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N

2 078/2020

Acolho o Parecer Jurídico da Procuradoria do Município tornando-o parte integrante deste ato e RATIFICO o
presente termo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa
abaixo identificada e nos seguintes termos:

CONTRATADO: J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF n2 27
.011.110/0001-05, estabelecida à Avenida Ribeirão, n 2
119, Centro, Barra do Rocha - Bahia,
CEP 45.560-000, através de seu Socio-Gerente JONATAS SANTOS DA SILVA, portado da cédula de identidade
n2 13.309.952-01 SSP/BA e CPF n2
051.388.755-58
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO ÀS EQUIPE
GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS NO
CONTEXTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE DINÂMICA DE
ENSINO REMOTO DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,

FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 24, inciso II e o art. 26, parágrafo único, Inciso III, da Lei Federal n
9
8.666 de 21 de junho de 1993.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste instrumento,
virão do:
ÓRGÃO
03.06.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
UNIDADE
03.06.06

011C1 d

PROJETO /ATIVIDADE

2130

ELEMENTO DE DESPESA

33.90.30.00

FONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO SALAR1O DA EDUCAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO

04

SALARIO DA EDUCAÇÃO

VALOR ESTIMÁVEL: R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), para execução dos serviços
descritos na Cláusula Primeira Objeto deste Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, 04 DE MAIO DE 2020.

Marcelo de Oliveira Lima
Presidente da CPL

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nQ, Centro, Barra do Rocha - Bahia - CEP 45.560-000
CNPJ: 1\19 14.234.850/000169 - Fone/Fax:
(73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FYUVCOCPN/+JMEDPYWORZG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Prefeitura Municip'ãde
7 ' Barra do Rocha
Estado da Bahia

RESUMO DO CONTRATO N' 160/2020 - VINCULADO AO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NQ 07
8/2020

CONTRATANTE. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o n' 14.234850/000159 com sede na Rua Maria Oliveira Bittencourt s/n', Centro
Barra do Rocha - Bahia - CEP.
4
5.560-000, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. LUIS
SERGIO
ALVES
DE
SOUZA
brasileiro
casado professor, portador de Cédula de Identidade RG n 03,995.7813 995 78102 Rocha
- SSP/BA,
inscrito no CPF/MF sob n.2 531444055.20 residente Neste Município CEP:
do
- Bahia.
4 5.560-000, Barra

CONTRATADO
J. S. DA SILVA DE BARRA DO ROCHA - ME, pessoa jurídica de direito privado inscrita no
CNPJ/MF
n5 27.011.110/0D01-05
estabelecida à Avenida Ribeirão, n5 119, Centro Barra do Rocha - Bahia,
n5
CEP 45 560-000 através de seu Sócio-Gerente JONATAS SANTOS DA SILVA, portador da cédula de identidade
13.309 952-01 SSP/BA e CPF n2 051.388.755.58

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CELULARES, DESTINADO
Às EQUIPE
GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE PÚBLICA PARA CUMPRIR ESTRATÉGIAS
EDAGÓGICAS
NO
CONTEXTO DO DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO PDE
DINÂMICA DE
ENSINO REMOTO DURANTE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL: Com base no art. 24, inciso II e o art. 26, parágrafo ú
8.666 de 21 de junho de 1993

nico, Inciso III, da Lei Federal na,

virão
do:
DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Os recursos destinados a atender as despesas decorrentes deste Instrumento,
ÓRGÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CULTURA,
ESPORTE E LAZER
GESTÃO DO SAI ARin
,

VALOR ESTIMÁVEL R$. 6.450,00 (SEIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), para execução dos serviços
descritos na Cláusula Primeira - Objeto deste Contrato.
VIGÊNCIA . De: 04/0 5/2

020 a 03/06/2020,

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 04 DE MAIO DE 2020.

LUIS SERGIO ALVES DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Maria Oliveira Bittencourt, sIng, Centro, Barra do Rocha — Bahia — CEP: 45.560-OOC)
CNPJ: Na 14.234,850/000169 - Fone/Fax: (73) 3202-2196

CERTIFICAÇÃO DIGITAL FYUvCOCPN/+JMEDPYWORZG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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