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CARTA CONVITE Nº 013/2020 

OBJETO: Contratação de empresa especializada em engenharia para instalação e 

adequação da rádio Câmara nesta Casa Legislativa. 

CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa MCA

CONSTRUTORA EIRELI, foi mantida a decisão exarada pela Presidente da Comissão de 

Licitação, a qual habilitou e declarou vencedora da Carta Convite n.º 013/2020 a 

licitante MCA CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 19.559.348/0001-41 

nos termos previstos na decisão da respectiva pasta licitatória; 

CONSIDERANDO, ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a 

Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade 

administrativa,

ADJUDICO E HOMOLOGO  

o resultado apresentado pela Presidente da Comissão de Licitação da Câmara 

Municipal de Brumado, constante da ata da Carta Convite n.º 013/2020, para que 

atinjam os seus legais e necessários efeitos. 

Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 06 de abril de 2020. 

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS 

Presidente da Câmara Municipal de Brumado

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37
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MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
16.418.766/0001-20
DECRETO  Nº 0000002/2020 
Data 02/01/2020 

DECRETO Nº 0000002/2020, 02 de janeiro de 2020

"Altera o QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS
- QDD, para o exercício financeiro de 2020 e dá outras
providências."

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

Decreta:

Artigo 1o. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto Nº 0000002/2020 de 02/01/2020,
correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Acréscimo de Dotação

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 8.440,00000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 8.440,00

Total da Unidade 8.440,00
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FINANÇAS

33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.700,00000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 1.700,00

Total da Unidade 1.700,00
0305 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO

31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00710100Fonte:
Total do Projeto/Atividade 3.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA E ESPORTES E LAZER

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 4.100,00000000Fonte:
Total do Projeto/Atividade 4.100,00

Total da Unidade 7.100,00
0307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SAÚDE

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 7.150,00610200Fonte:
Total do Projeto/Atividade 7.150,00
1.042 - CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE

44905200000 - Equipamentos e Material Permanente 389.151,00091400Fonte:
Total do Projeto/Atividade 389.151,00
2.008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores 69,00091400Fonte:
Total do Projeto/Atividade 69,00
2.053 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33903000000 - Material de Consumo 4.000,00091400Fonte:
Total do Projeto/Atividade 4.000,00

Total da Unidade 400.370,00

Total 417.610,00

Redução de Dotação

0302 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.011 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO

8.440,0031901300000 - Obrigações Patronais Fonte: 000000
Total do Projeto/Atividade 8.440,00

Total da Unidade 8.440,00
0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - FINANÇAS

1.700,0033904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica Fonte: 000000
Total do Projeto/Atividade 1.700,00

Total da Unidade 1.700,00
0305 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

2.033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO

2.000,0031900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 091500
1.000,0031900400000 - Contratação por Tempo Determinado Fonte: 710100

Total do Projeto/Atividade 3.000,00
2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - CULTURA E ESPORTES E LAZER

1.500,0033903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção Fonte: 000000
1.600,0033903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 000000
1.000,0033904000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica Fonte: 000000

Total do Projeto/Atividade 4.100,00
Total da Unidade 7.100,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

Decretos
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MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
16.418.766/0001-20
DECRETO  Nº 0000002/2020 
Data 02/01/2020 

0307 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS - SAÚDE

3.000,0033901400000 - Diárias – Civil Fonte: 610200
2.000,0033903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º Fonte: 610200
2.150,0033903700000 - Locação de Mão-de-Obra Fonte: 610200

Total do Projeto/Atividade 7.150,00
1.042 - CONSTRUÇÃO AMPL.REFORMA E REEQ.DE UNIDADE DE SAÚDE

114.500,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 091400
52.068,0044905100000 - Obras e Instalações Fonte: 610200

196.403,0044905200000 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 610200
10.000,0044906100000 - Aquisição de Imóveis Fonte: 091400
16.180,0044906100000 - Aquisição de Imóveis Fonte: 610200

Total do Projeto/Atividade 389.151,00
2.008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

69,0033901400000 - Diárias – Civil Fonte: 091400
Total do Projeto/Atividade 69,00
2.053 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2.000,0033903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Fonte: 091400
1.000,0033903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 091400
1.000,0033909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores Fonte: 091400

Total do Projeto/Atividade 4.000,00
Total da Unidade 400.370,00

417.610,00Total

Artigo 3º. - Fica a contabilidade municipal encarregada de proceder aos registros necessários decorrentes deste Decreto.

Artigo 4º. - Este Decreto entra em vigor na presente data de sua elaboração, revogadas as disposições em contrário.

JONES COELHO DIAS
Prefeito

CPF: 012.003.165-50

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA
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PORTARIA Nº002 DE 12 DE MAIO DE 2020. 

Dispõe sobre a nomeação de Comissão Municipal de 
Governança para o processo de (re) elaboração 
curricular do município de 
Caraíbas, considerando a Base Nacional Curricular 
Comum - BNCC e dá outras providências. 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CARAÍBAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e 
regulamentares que lhe são conferidas nos termos do art. 205 da 
Constituição Federal de 1988; no Inciso IV do Artigo 9º e artigo 26 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, lei nª 9394/96; na Lei nº 13.005/2014 que 
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE; na Lei Estadual nº. 13.559 de 
11 de maio de 2016, que aprova o Plano Estadual de Educação – PEE do 
Estado da Bahia; na Lei nº 31 de maio de 2015, que aprova o Plano Municipal 
de Educação 
– PME, 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para o alcance da 
melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos; 
CONSIDERANDO a importância do trabalho conjunto no processo de 
(re)elaboração curricular à luz da Resolução CNE/CP nº 02 de 20 de 
dezembro de 2017; 
CONSIDERANDO o compromisso por trabalhar em Regime de Colaboração, 
para oferta de uma educação pública de qualidade, 

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear Comissão Municipal de Governança para o processo de 
(re)elaboração curricular do município considerando a Base Nacional 
Curricular Comum - BNCC, composta pelas seguintes representações. 

Dirigente Municipal de Educação 
 Cristiane da Silva Santos 

Representante da Equipe Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação 

 Telma Pereira dos Santos 
       Representantes do Conselho Municipal de Educação 

 Jozélia Lopes Dias 
 Ana Paula Rosa Lelis 

Representantes do Sindicato dos 
Funcionários 

 Jussandra dos Santos Vieira Silva 
 Juliana França de Almeida 

Representantes do Conselho Tutelar 
 Mislene Meira Barbosa 

       Representantes do Fórum Municipal de Educação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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  Cimária Sousa Costa 

 Patrícia Lima Damasceno  

 

Art.2º - São atribuições da Comissão de Governança: 
I. Mobilizar a Comunidade Escolar para o processo de 

(re)elaboração curricular 
II. Validar o planejamento e cronograma de ações; 
III. Disponibilizar materiais de estudo; 
IV. Orientar e zelar pela ampla comunicação do processo; 
V. Estudar o histórico curricular do município; 
VI. Compor grupos de trabalho para produzir os textos do novo 

currículo; 
VII. Zelar pelo cumprimento das etapas subsequentes à (re)elaboração 

do currículo 
 
 

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições em contrário. 

 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

 

Caraíbas, 12 de maio de 2020 
 

 
 

Cristiane da Silva Santos 
Secretária Municipal de Educação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

 
Caraíbas –Bahia, 08 de Maio de 2020. 

 
Ao Ilmo. Sr. 
Cassio Duque Silveira 
Gerente Banco do Brasil S/A 
Agencia 1435-4 
Anagé - Bahia 

 
 

O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS, por seu Prefeito Eleito, Jones Coelho Dias, vem 

encaminhar Termo de Adesão de Regulamento e Termo de Cooperação Técnica entre o 

Banco do Brasil e o Município de Caraíbas para utilização do Sistema de Pregão 

Eletrônico. Além disso, segue relação das autoridades competentes, Pregoeiro e Equipe 

de Apoio para cadastramento junto ao banco e liberação de Chave e Senha de acesso a 

Plataforma de licitação. 

CADASTRO SISTEMA PREGÃO ELETRÔNICO 

NOME   CPF RG EMAIL 

André Luís Sores Cordeiro EQUIPE DE APOIO 075.172.775-02 1611567548 tributoscaraibas2018@gmail.com  

Jamille Porto Dias EQUIPE DE APOIO 040.512.785-57 14190605 70 jllpdias@gmail.com 

Maria Aparecida Barbosa 
Amaral EQUIPE DE APOIO 036.515.825-90 1319080570 maria.amaral017@gmail.com  

Maria Dias Lima EQUIPE DE APOIO 015.585.135-74 11.713.340-01 liadias815@gmail.com  

Monica de Jesus Pereira EQUIPE DE APOIO 058.056.905-51 1594631735 monycacsk17@gmail.com  

Nei de Lima Rocha EQUIPE DE APOIO 927.560.256-49 07858542-23 
neilimarocha1@hotmail.com          
neirocha09@gmail.com  

Sonilda de Cassia de Matos 
Querino EQUIPE DE APOIO 344.215.495-49 2 124 307 - 77  sonilda15@hotmail.com  

Zildi Santos da Silva  PREGOEIRA  003.214.765-14 11232991 88 zilsantos2@gmail.com  

Daniella Gonçalves da Silva 
Farias  

CONTROLADORA 
INTERNA 015.024.075-90 845798626 dgsfarias@gmail.com  

Jones Coelho Dias PREFEITO 012.003.165-50 12.869.255-33 admcaraibas2017@gmail.com  

Rogério da Silva Assis 
SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS 709.227.725-68 07058431-14 rog518@gmail.com  

  

Colocamo-nos a disposição e agradecemos antecipadamente. 

 Atenciosamente, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
CARAÍBAS E O BANCO DO BRASIL S.A. 

 

O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS órgão da administração Municipal vinculado a administração 
direta, sito na Praça Luis Eduardo Magalhães, 245  1º andar – Caraíbas - BA, inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº 16.418.766/0001-20 , representado neste ato pelo seu prefeito municipal, 
JONES COELHO DIAS, brasileiro, casado,Carteira de Identidade n 12.869.255-33 e CPF/MF 
nº 012.003.165-50, conforme delegação de competência que lhe foi atribuído pelo Tribunal 
Regional Eleitoral em, doravante denominado MUNICÍPIO, e o Banco do  Brasil S.A., 
Sociedade de Economia Mista, com sede no Setor Bancário Sul, Bloco C, lote 32, 24º andar, 
Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.000.000/0001-91, neste ato 
representado pelo gerente geral CÁSSIO DUQUE SILVEIRA, brasileiro, casado, bancário, 
Carteira de Identidade nº. 06509980 06 e CPF/MF nº 980.658.825-87, doravante 
denominado BANCO, ajustam entre si o presente Acordo de Cooperação Técnica, 
doravante simplesmente ACORDO, para utilização de sistema eletrônico de licitações, de 
acordo com o processo de Dispensa de Licitação nº 076/2020 mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pelo 
MUNICÍPIO de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante 
denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos 
licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO SISTEMA 

 

I - O BANCO fornecerá ao MUNICÍPIO e seus representantes legalmente designados 
acesso ao Licitações-e, assim como prestará apoio técnico necessário para o seu correto  
uso, por meio de manuais disponibilizados na página www.licitacoes-e.com.br e suporte 
técnico via telefone. 

 

II – O BANCO poderá cobrar das empresas fornecedoras, no momento do cadastramento 
de seus representantes para utilização do SISTEMA LICITAÇÕES-E, os custos gerados 
pela disponibilização da tecnologia da informação, com base no inciso III do artigo 5º da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002, e informações constantes no Regulamento do sistema. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE USO 

 

I – O MUNICÍPIO e seus representantes somente ficarão habilitados a utilizar o Licitações-
e após o cadastramento em agência do BANCO. No processo de cadastramento, o 
MUNICÍPIO  deverá fornecer documentos com a relação de seus representantes, com 
identificação dos respectivos perfis de acesso (apoio, pregoeiro e autoridade competente), 
os quais serão reconhecidos como legítimos para realizarem transações eletrônicas no 
Licitações-e; 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CARAÍBAS E O BANCO DO BRASIL S.A.

O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS órgão da administração Municipal vinculado a administração
direta, sito na Praça Luis Eduardo Magalhães, 245  1º andar – Caraíbas - BA, inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o nº 16.418.766/0001-20 , representado neste ato pelo seu prefeito municipal, 
JONES COELHO DIAS, brasileiro, casado,Carteira de Identidade n 12.869.255-33 e CPF/MF
nº 012.003.165-50, conforme delegação de competência que lhe foi atribuído pelo Tribunal
Regional Eleitoral em, doravante denominado MUNICÍPIO, e o Banco do  Brasil S.A., 
Sociedade de Economia Mista, com sede no Setor Bancário Sul, Bloco C, lote 32, 24º andar,
Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.000.000/0001-91, neste ato 
representado pelo gerente geral CÁSSIO DUQUE SILVEIRA, brasileiro, casado, bancário, 
Carteira de Identidade nº. 06509980 06 e CPF/MF nº 980.658.825-87, doravante 
denominado BANCO, ajustam entre si o presente Acordo de Cooperação Técnica,
doravante simplesmente ACORDO, para utilização de sistema eletrônico de licitações, de 
acordo com o processo de Dispensa de Licitação nº 076/2020 mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pelo 
MUNICÍPIO de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante 
denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos
licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO SISTEMA

I - O BANCO fornecerá ao MUNICÍPIO e seus representantes legalmente designados
acesso ao Licitações-e, assim como prestará apoio técnico necessário para o seu correto 
uso, por meio de manuais disponibilizados na página www.licitacoes-e.com.br e suporte 
técnico via telefone.

II – O BANCO poderá cobrar das empresas fornecedoras, no momento do cadastramento
de seus representantes para utilização do SISTEMA LICITAÇÕES-E, os custos gerados
pela disponibilização da tecnologia da informação, com base no inciso III do artigo 5º da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002, e informações constantes no Regulamento do sistema.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE USO

I – O MUNICÍPIO e seus representantes somente ficarão habilitados a utilizar o Licitações-
e após o cadastramento em agência do BANCO. No processo de cadastramento, o
MUNICÍPIO  deverá fornecer documentos com a relação de seus representantes, com
identificação dos respectivos perfis de acesso (apoio, pregoeiro e autoridade competente),
os quais serão reconhecidos como legítimos para realizarem transações eletrônicas no 
Licitações-e;
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II - A partir do cadastramento, o MUNICÍPIO  e seus representantes legais estarão 
habilitados para operarem as funcionalidades do Licitações-e que lhes forem atribuídas; 

III - A utilização do Licitações-e exigirá o uso de chave e senha pessoal; e 

IV - O Licitações-e poderá ser acessado diretamente nos endereços eletrônicos 
www.bb.com.br, opção Licitações, na área salas de negócios ou www.licitacoes-e.com.br, 
podendo o MUNICÍPIO providenciar, no seu próprio portal da Internet, conexão com 
aqueles endereços, observadas as instruções técnicas e de segurança do BANCO. 

 

CLAÚSULA QUARTA - DAS CARACTERÍSTICAS DO LICITAÇÕES-E 

 

I - Está estruturado em funcionalidades gerais e específicas. As funcionalidades gerais são 
de acesso comum a todos os interessados. As específicas são de acesso restrito aos 
compradores e aos fornecedores cadastrados; 

 

II - Contará com, no mínimo, as funcionalidades previstas no Decreto 5.450, de 31.05.2005, 
classificadas em: 

 

a) funcionalidades de acesso exclusivo do MUNICÍPIO; 

b)  funcionalidades de acesso exclusivo dos fornecedores cadastrados; e 

c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usuários e dos 
cidadãos em geral. 

 

III - O BANCO poderá agregar novas funcionalidades ao Licitações-e e analisar a 
viabilidade técnica de implantação de sugestões do MUNICÍPIO; 

 

IV - Todas as transações realizadas nas funcionalidades específicas registrarão os usuários 
que as realizaram e utilizarão procedimentos de segurança, tais como: autenticação, 
assinatura digital de documentos eletrônicos, segurança criptográfica, histórico de 
chaves/senhas, cópia de segurança, dentre outros; 

 

V - As modalidades de licitação passíveis de serem efetuadas por meio do Licitações-e 
serão aquelas permitidas em Lei. O Licitações-e possibilitará, ainda, auxiliar na aquisição 
de bens e contratação de obras e serviços, nos casos de dispensa de licitação previstos 
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei de Licitações; e 

 

VI - O Licitações-e disponibilizará, após o encerramento do processo licitatório, caso haja 
interesse do MUNICÍPIO, arquivo retorno com as informações relativas aos processos 
licitatórios homologados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 

 

II - A partir do cadastramento, o MUNICÍPIO  e seus r epresentantes legais estarão 
habilitados para operarem as funcionalidades do Licitações-e que lhes forem atribuídas;

III - A utilização do Licitações-e exigirá o uso de chave e senha pessoal; e

IV - O Licitações-e poderá ser acessado diretamente nos endereços eletrônicos
www.bb.com.br, opção Licitações, na área salas de negócios ou www.licitacoes-e.com.br,
podendo o MUNICÍPIO providenciar, no seu próprio portal da Internet, conexão com
aqueles endereços, observadas as instruções técnicas e de segurança do BANCO.

CLAÚSULA QUARTA - DAS CARACTERÍSTICAS DO LICITAÇÕES-E

I - Está estruturado em funcionalidades gerais e específicas. As funcionalidades gerais são
de acesso comum a todos os interessados. As específicas são de acesso restrito aos 
compradores e aos fornecedores cadastrados;

II - Contará com, no mínimo, as funcionalidades previstas no Decreto 5.450, de 31.05.2005,
classificadas em:

a) funcionalidades de acesso exclusivo do MUNICÍPIO;

b)  funcionalidades de acesso exclusivo dos fornecedores cadastrados; e

c) funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usuários e dos 
cidadãos em geral.

III - O BANCO poderá agregar novas funcionalidades ao Licitações-e e analisar a 
viabilidade técnica de implantação de sugestões do MUNICÍPIO;

IV - Todas as transações realizadas nas funcionalidades específicas registrarão os usuários 
que as realizaram e utilizarão procedimentos de segurança, tais como: autenticação,
assinatura digital de documentos eletrônicos, segurança criptográfica, histórico de 
chaves/senhas, cópia de segurança, dentre outros;

V - As modalidades de licitação passíveis de serem efetuadas por meio do Licitações-e
serão aquelas permitidas em Lei. O Licitações-e possibilitará, ainda, auxiliar na aquisição
de bens e contratação de obras e serviços, nos casos de dispensa de licitação previstos 
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei de Licitações; e

VI - O Licitações-e disponibilizará, após o encerramento do processo licitatório, caso haja
interesse do MUNICÍPIO, arquivo retorno com as informações relativas aos proooooooooooocecccccc ssos 
licitatórios homologados.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
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I - DO MUNICÍPIO 

 

a) responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, não cabendo ao 
BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, 
inclusive por terceiros; 

 

b) observar as disposições legais vigentes para a realização dos procedimentos de cada 
modalidade de licitação ou os referentes à aquisição de bens, obras e serviços nos 
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, por intermédio de meio eletrônico; 

 

c) responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transações eletrônicas efetuadas nas 
funcionalidades específicas restritas ao seu âmbito, no Licitações-e, por parte de seus 
representantes legais; 

 

d) homologar os resultados das licitações no Licitações-e; 

 

e) utilizar a rede de agências do BANCO, para efetuar os pagamentos aos licitantes 
vencedores; 

 

f) responsabilizar-se por todas as condições legais, técnicas, financeiras e econômicas 
pactuadas com os fornecedores, por meio do Licitações-e e durante qualquer fase do 
processo licitatório, não cabendo ao BANCO qualquer participação ou responsabilidade, 
em especial, na elaboração de editais e avisos, julgamento de recursos e impugnações, 
formalização de contratos, acompanhamento e fiscalização de sua execução; 

 

 

g) decidir sobre os casos de suspensão e prorrogação dos processos licitatórios, 
principalmente quanto à prorrogação do período de acolhimento de propostas e disputa 
de sala virtual, quando da desconexão de seus computadores ou do Licitações-e, da 
rede mundial de computadores – Internet; 

 

h) responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada processo licitatório, 
após o prazo de guarda das informações pelo BANCO; 

 

i) ressarcir mensalmente o BANCO dos valores correspondentes a despesas e custos com 
a disponibilização do Licitações-e, nos termos da Cláusula Sexta. 

 

II - DO BANCO 

 

a) Manter o funcionamento do Licitações-e, comprometendo-se em analisar e implementar, 
a seu critério, quando necessárias e viáveis, alterações visando a melhoria do 
Licitações-e; 

I - DO MUNICÍPIO

a) responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, não cabendo ao 
BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido, 
inclusive por terceiros;

b) observar as disposições legais vigentes para a realização dos procedimentos de cada 
modalidade de licitação ou os referentes à aquisição de bens, obras e serviços nos 
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, por intermédio de meio eletrônico;

c) responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transações eletrônicas efetuadas nas
funcionalidades específicas restritas ao seu âmbito, no Licitações-e, por parte de seus
representantes legais;

d) homologar os resultados das licitações no Licitações-e;

e) utilizar a rede de agências do BANCO, para efetuar os pagamentos aos licitantes
vencedores;

f) responsabilizar-se por todas as condições legais, técnicas, financeiras e econômicas 
pactuadas com os fornecedores, por meio do Licitações-e e durante qualquer fase do
processo licitatório, não cabendo ao BANCO qualquer participação ou responsabilidade, 
em especial, na elaboração de editais e avisos, julgamento de recursos e impugnações, 
formalização de contratos, acompanhamento e fiscalização de sua execução;

g) decidir sobre os casos de suspensão e prorrogação dos processos licitatórios,
principalmente quanto à prorrogação do período de acolhimento de propostas e disputa 
de sala virtual, quando da desconexão de seus computadores ou do Licitações-e, da
rede mundial de computadores – Internet;

h) responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada processo licitatório,
após o prazo de guarda das informações pelo BANCO;

i) ressarcir mensalmente o BANCO dos valores correspondentes a despesas e custos com 
a disponibilização do Licitações-e, nos termos da Cláusula Sexta.

II - DO BANCO

a) Manter o funcionamento do Licitações-e, comprometendo-se em analisar eeeeeeeeeeeeeeee i           mppppppppppppppppplleleleleleleleleleleleleementar,
a seu critério, quando necessárias e viáveis, alterações visando a mmmmmmmmmmmmmmmmelhohohhhohohohhohohohohohohohoh rirrrrrrrrrrrr a dododoooodododooo 
Licitações-e;
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b) Restabelecer, com maior brevidade possível, o Licitações-e, quando eventualmente 
ocorrer a sua indisponibilidade, por motivos técnicos, falhas na Internet ou por outras 
circunstâncias alheias à vontade do BANCO, não assumindo qualquer responsabilidade 
pelas ocorrências a que não tiver dado causa; 

 

c) Indisponibilizar o Licitações-e para utilização, com prévio aviso ao MUNICÍPIO, por meio 
de mensagem eletrônica, em função da necessidade de realização de manutenção, 
reparos inadiáveis, alterações e outras exigências técnicas. Quando a manutenção do 
Licitações-e ocorrer em dias não úteis, não caberá ao BANCO a promoção de prévio 
aviso ao MUNICÍPIO; 

 

d) Manter sigilo sobre as transações bancárias e/ou financeiras, na forma da Lei 
Complementar n.º 105, de 10.01.2001 e sobre as informações consideradas como 
sigilosas pelo regulamento do pregão eletrônico (chaves, senhas, identificação do 
fornecedor autor do menor lance, até o momento da divulgação do resultado da licitação, 
dentre outras); 

 

e) Prestar, ao MUNICÍPIO, suporte técnico via telefone, serviço de e-mail ou, havendo 
necessidade, visita domiciliar pela agência de relacionamento; 

 

f) Disponibilizar canais de comunicação para informações, sugestões, reclamações ou 
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários; 

 

g) Suspender o acesso ao Licitações-e em caso de tentativa de violação ao respectivo 
sítio, não observância da legislação que normatiza as compras e contratações via 
Internet, descumprimento das obrigações previstas neste ACORDO ou qualquer outra 
circunstância que possa vir a colocar em risco a segurança e a integridade do serviço 
disponibilizado aos usuários ou da licitação em curso, mediante comunicação ao 
MUNICÍPIO  e, quando necessário, aos fornecedores cadastrados; e 

 

h) Manter armazenado por 30 (trinta) dias os dados dos processos licitatórios concluídos. 

CLÁUSULA SEXTA – DO RESSARCIMENTO 

 

O MUNICÍPIO ressarcirá mensalmente o BANCO das despesas e custos pela 
disponibilização da tecnologia da informação, os seguintes valores: 

 

R$ 222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) por processo licitatório 
aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos) por 
lote que tenha alcançado sua situação final. 

 

Parágrafo Primeiro – O ressarcimento dos valores previstos nesta Cláusula será efetuado 
pelo MUNICÍPIO até o quinto dia útil do mês subseqüente, e englobará todas as licitações 

b) Restabelecer, com maior brevidade possível, o Licitações-e, quando eventualmente
ocorrer a sua indisponibilidade, por motivos técnicos, falhas na Internet ou por outras
circunstâncias alheias à vontade do BANCO, não assumindo qualquer responsabilidade
pelas ocorrências a que não tiver dado causa;

c) Indisponibilizar o Licitações-e para utilização, com prévio aviso ao MUNICÍPIO, por meio 
de mensagem eletrônica, em função da necessidade de realização de manutenção, 
reparos inadiáveis, alterações e outras exigências técnicas. Quando a manutenção do 
Licitações-e ocorrer em dias não úteis, não caberá ao BANCO a promoção de prévio 
aviso ao MUNICÍPIO;

d) Manter sigilo sobre as transações bancárias e/ou financeiras, na forma da Lei
Complementar n.º 105, de 10.01.2001 e sobre as informações consideradas como 
sigilosas pelo regulamento do pregão eletrônico (chaves, senhas, identificação do 
fornecedor autor do menor lance, até o momento da divulgação do resultado da licitação, 
dentre outras);

e) Prestar, ao MUNICÍPIO, suporte técnico via telefone, serviço de e-mail ou, havendo
necessidade, visita domiciliar pela agência de relacionamento;

f) Disponibilizar canais de comunicação para informações, sugestões, reclamações ou
quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários;

g) Suspender o acesso ao Licitações-e em caso de tentativa de violação ao respectivo
sítio, não observância da legislação que normatiza as compras e contratações via 
Internet, descumprimento das obrigações previstas neste ACORDO ou qualquer outra
circunstância que possa vir a colocar em risco a segurança e a integridade do serviço
disponibilizado aos usuários ou da licitação em curso, mediante comunicação ao 
MUNICÍPIO  e, quando necessário, aos fornecedores cadastrados; e

h) Manter armazenado por 30 (trinta) dias os dados dos processos licitatórios concluídos.

CLÁUSULA SEXTA – DO RESSARCIMENTO

O M UNICÍPIO ressarcirá mensalmente o BANCO das despesas e custos pela 
disponibilização da tecnologia da informação, os seguintes valores:

R$ 222,51 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos) por processo licitatório
aberto no Licitações-e, acrescido de R$ 11,77 (onze reais e setenta e sete centavos) por 
lote que tenha alcançado sua situação final.

Parágrafo Primeiro – O ressarcimento dos valores previstos nesta Cláusula será efetuado
pelo MUNICÍPIO até o quinto dia útil do mês subseqüente, e englobará todddddddddddddddddasaaaaaaaaaaaaaa  as licitações 
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e lotes disputados no mês anterior. Por meio de débito em conta corrente Nº 2300-0, 
Agencia 1435-4.    

 

Parágrafo Segundo – As despesas previstas nesta Cláusula, para o exercício corrente, 
serão previstas em dotação orçamentária à conta do programa nº 0052 - MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO PÚBLICA, de acordo com a Nota de Empenho Nº 0000562/2020. As despesas   
a serem executadas nos exercícios seguintes, serão supridas em orçamentos de exercícios 
futuros, de acordo com notas de empenhos a serem emitidas e entregues ao BANCO a 
cada exercício fiscal. 
 

Parágrafo Terceiro – O não pagamento do ressarcimento dos custos no prazo pactuado, 
implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração, sobre o valor inadimplido, contados a partir da data do vencimento 
até a efetiva regularização. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE 

 

Fica assegurado ao MUNICÍPIO e ao BANCO o direito de anunciar ao mercado o presente 
ACORDO ora celebrado, de forma e maneira a atender a estratégia de marketing de ambas 
as partes. 

 

 

Parágrafo Único – O MUNICÍPIO, ao divulgar qualquer redução de custos diretos ou 
indiretos ou eventual ganho gerados pelo uso do Licitações-e, compromete-se a destacar 
que o Licitações-e foi disponibilizado pelo BANCO. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO 

 

Fica vedado a qualquer das partes, sem a expressa anuência da outra, transferir ou ceder, 
a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos neste ACORDO. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESILIÇÃO 

 

As partes, unilateralmente, poderão resilir o presente ACORDO, independentemente do  
motivo, mediante prévio aviso de 90 (noventa) dias. 

 

Parágrafo Único - Da resilição não caberão direitos indenizatórios, ficando as partes 
obrigadas ao cumprimento das obrigações assumidas, até o final do prazo referido nesta 
cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO 

 

O presente ACORDO vigerá pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da sua assinatura, 

e lotes disputados no mês anterior. Por meio de débito em conta corrente Nº 2300-0,
Agencia 1435-4.  

Parágrafo Segundo – As despesas previstas nesta Cláusula, para o exercício corrente, 
serão previstas em dotação orçamentária à conta do programa nº 0052 - MODERNIZAÇÃO 
DA GESTÃO PÚBLICA, de acordo com a Nota de Empenho Nº 0000562/2020. As despesas
a serem executadas nos exercícios seguintes, serão supridas em orçamentos de exercícios 
futuros, de acordo com notas de empenhos a serem emitidas e entregues ao BANCO a
cada exercício fiscal.

Parágrafo Terceiro – O não pagamento do ressarcimento dos custos no prazo pactuado,
implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês ou fração, sobre o valor inadimplido, contados a partir da data do vencimento
até a efetiva regularização.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICIDADE

Fica assegurado ao MUNICÍPIO e ao BANCO o direito de anunciar ao mercado o presente 
ACORDO ora celebrado, de forma e maneira a atender a estratégia de marketing de ambas
as partes.

Parágrafo Único – O MUNICÍPIO, ao divulgar qualquer redução de custos diretos ou 
indiretos ou eventual ganho gerados pelo uso do Licitações-e, compromete-se a destacar 
que o Licitações-e foi disponibilizado pelo BANCO.

CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO

Fica vedado a qualquer das partes, sem a expressa anuência da outra, transferir ou ceder, 
a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos neste ACORDO.

CLÁUSULA NONA - DA RESILIÇÃO

As partes, unilateralmente, poderão resilir o presente ACORDO, independentemente do 
motivo, mediante prévio aviso de 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único - Da resilição não caberão direitos indenizatórios, ficando as partes 
obrigadas ao cumprimento das obrigações assumidas, até o final do prazo referido nesta
cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO

O presente ACORDO vigerá pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da data da suaaaaaaaaaaaaaaaaa assinatura,
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podendo ter sua duração prorrogada por mais 01 (um) ano e ser resilido a qualquer tempo, 
nos termos da cláusula anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O MUNICÍPIO  publicará extrato do presente ACORDO no Diário Oficial do Estado, o que 
deverá ocorrer até 20 (vinte) dias após a sua assinatura, podendo ser alterado ou 
prorrogado mediante lavratura de termo aditivo. [ 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

 

As partes elegem o foro de Caraíbas da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam decorrer do 
presente ACORDO. 

 

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, que leram e acharam conforme, na presença das testemunhas que também o 
assinam. 

Caraíbas (BA) 08 de Maio de 2020. 

 

Pelo MUNICÍPIO 

 

 

______________________________      

JONES COELHO DIAS 

CPF: 012.003.165-50 

 

 

Pelo BANCO 

 

 _____________________________ 

CASSIO DUQUE SILVEIRA 

CPF: 980.658.825-87 

Testemunhas: 

 

 

______________________________         _____________________________ 

Nome                                                            Nome 

CPF:                                                             CPF:  

 

podendo ter sua duração prorrogada por mais 01 (um) ano e ser resilido a qualquer tempo,
nos termos da cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO  publicará extrato do presente ACORDO no Diário Oficial do Estado, o que
deverá ocorrer até 20 (vinte) dias após a sua assinatura, podendo ser alterado ou
prorrogado mediante lavratura de termo aditivo. [

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o foro de Caraíbas da sede do MUNICÍPIO, com renúncia expressa a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas que possam decorrer do 
presente ACORDO.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, que leram e acharam conforme, na presença das testemunhas que também o 
assinam.

Caraíbas (BA) 08 de Maio de 2020.

Pelo MUNICÍPIO

______________________________     

JONES COELHO DIAS

CPF: 012.003.165-50

Pelo BANAAAAAAAAAAAAAAAA COOOOOOOOOOOO

______________________________ __________________

CASSIO DUQUE SSSSSSSSSSSSSSILVEEEEEEEEEEEEEEIRA

CPF: 980.658.825-87878787878787878878788878787

Testemunhas:

______________________________ _____________________________

Nome                                                            Nome

CPF:                                                             CPF:

JONES COELHO 
DIAS:012003165
50

Assinado de forma digital por JONES COELHO 
DIAS:01200316550 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, 
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=26182271000107, 
ou=Certificado PF A3, cn=JONES COELHO 
DIAS:01200316550 
Dados: 2020.05.11 15:13:43 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

 
Licitações-e - TERMO DE ADESÃO 

                                                                          
                                                                          
Nome/Razão Social:  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS                                              
CPF/CNPJ:  16.418766/0001-20                                                              
Agência:                   2300-0     Conta corrente:        1435-4                    
Endereço:      PÇA LUIZ EDUARDO MAGALHAES                                                          
Município:            CARAÍBAS                          UF:    BA                  
Fone:   77-34433-1010                                         Fax:                     
E-mail:     admcaraibas2017@gmail.com                                                             
                                                                          
                                                                          
                                                                          
Por meio deste termo manifesto(amos) minha(nossa) adesão ao sistema Licitações-e, 
ao tempo em que concordo(amos) com todos os termos do respectivo Regulamento, 
registrado no Cartório Marcelo Ribas - 1.o. Ofício de Registro de Títulos e Documentos 
de Brasília-DF, em 26 de janeiro de 2001, sob o nº. 394321 e declaro(amos) ter tomado 
conhecimento de todo o seu conteúdo.                                     
                                                                          
                                                                          
                                                                          
Caraíbas Ba, 08 de Maio de 2020. 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                          
--------------------------------------------------------------------------         
Prefeito Municipal  
Nome:  Jones Coelho Dias                                                                  
CPF:  012.003.165-50                                                                   
                                                                          
                                                                          
                                                                          

JONES COELHO 
DIAS:01200316
550

Assinado de forma digital por JONES 
COELHO DIAS:01200316550 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC 
SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, 
ou=26182271000107, ou=Certificado PF 
A3, cn=JONES COELHO 
DIAS:01200316550 
Dados: 2020.05.11 15:07:16 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 01/2020  
 

A Prefeitura Municipal de Jacaraci, mantenedora do Polo UAB, estado da Bahia, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, torna pública a seleção para a função de Coordenador de 
Polo da Universidade Aberta do Brasil - UAB, para atuar no Polo UAB do Município de Jacaraci. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
1.1. A presente seleção de candidatos a Coordenador de Polo UAB será regida conforme 

instruções das portarias CAPES n°. 183/2016, Portaria CAPES 15/2017, Portaria CAPES 
153/18 e a Portaria CAPES 102/19. 

1.2. A avaliação dos candidatos será através de ANÁLISE DE TÍTULOS. 
1.3. O presente Edital, o resultado do certame e às convocações serão publicados no site da 

Prefeitura Municipal de Jacaraci, através do endereço eletrônico www.jacaraci.ba.gov.br e 
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacaraci, no site 
http://www.jacaraci.ba.gov.br/diario_oficial. 
 

2. DA VAGA 
2.1. Uma vaga para Coordenador de Polo UAB com validade de 4 (quatro) anos conforme 

Portaria da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior – CAPES 
102/2019. 

2.2. Quadro de função, número de vagas, nível de escolaridade e carga horária. 
FUNÇÃO VAGA ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA 

Coordenador de Polo 1 Nível Superior Completo 20h 
 
3. DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS AO CARGO  
3.1. Ser graduado em nível superior na área de educação. (Portaria Capes 183/2019) 
3.2. Ser professor efetivo da Rede Pública Municipal de Jacaraci, atendendo os requisitos da 

Lei Federal 11.273/2006 e da Portaria CAPES 183/2016. 
3.3. Residir no Município de Jacaraci/BA ou próximo a ele. (Portaria CAPES 153/2018) 
3.4. Ter disponibilidade para atuação exclusiva no polo referente à carga horária de vínculo. 
3.5. Comprovar experiência mínima de um ano de atuação na Educação Básica. (Portaria 

Capes 183/2016) 
3.6. Comprovar experiência em Gestão Educacional. 
3.7. Comprovar experiência de atuação em Educação à Distância. 
3.8. Ter domínio no uso do computador, internet, Web conferência, videoconferência, 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 
 

4. DO REGIME DE TRABALHO 
4.1. Coordenador de Polo UAB (Portaria Capes 102/2019) para execução das atividades de 

gestão do polo descritas no item 12 desse edital, conforme Portaria CAPES 153/2018. 
4.2. Carga horária mínima de 20 horas semanais (de segunda a sábado). 

 
5. DAS INSCRIÇÕES 

 Período: 25/05/2020 a 28/05/2020 

 Horário: 8h as 12h  

 Local: através, exclusivamente, pelo e-mail inscrição.polouabjacaraci@gmail.com  
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5.1. A inscrição será efetivada mediante a entrega do formulário de inscrição (Anexo I), 
preenchido e do Curriculum Lattes impresso direto da plataforma e documentos 
comprobatórios, juntamente com todos os demais documentos exigidos no item 6 deste 
Edital, devidamente digitalizados em formato PDF. 

5.2. O candidato que encaminhar a documentação incompleta ou fora do prazo de inscrição, 
não terá sua inscrição aceita. 

5.3. A inscrição implica no conhecimento e aceitação expressa de todo o disposto neste Edital. 
5.4. Não serão aceitas inscrições por via postal ou fax-símile. 
5.5. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabiliza por qualquer equívoco no 

fornecimento dos dados para a realização da inscrição ou por qualquer declaração falsa, 
inexata ou ainda, pelo que não possa satisfazer todas as condições estabelecidas no 
Edital. 

5.6. Para se inscrever, o candidato deverá apresentar, no ato da inscrição:  
 

6. DA DOCUMENTAÇÃO 

 Cópia de CPF e RG; 
 Formulário de Inscrição (Anexo I) devidamente preenchido, impresso e assinado; 

 Curriculum Lattes impresso diretamente da plataforma e devidamente documentado; 

 Comprovante de formação superior (Portaria Capes 183/2016); 
 Comprovante de endereço (Portaria CAPES153/2018); 

 Cópia de documentação que comprove mínimo de um ano de experiência na Educação 
Básica (Portaria Capes 183/2016); 

 Comprovação de vínculo público efetivo com o mantenedor do Polo UAB: Município 
de Jacaraci/BA (Portaria CAPES 153/2018); 

 Comprovação de experiência profissional na Gestão na EAD; 
 Declaração do candidato de que possui domínio no uso do computador, internet, 

webconferência, videoconferência, ambiente virtual de aprendizagem – AVA. 
6.1. Os documentos mencionados neste item deverão ser encaminhados em formato PDF.  
6.2. A não apresentação da referida documentação implica no cancelamento de todos os 

efeitos da inscrição. 
 

7. DA SELEÇÃO 
7.1. A seleção do Coordenador de Polo UAB será realizada pela Comissão de Seleção e 

ocorrerá conforme as etapas abaixo: 
a) Primeira Etapa (eliminatória): Verificação dos documentos exigidos no item 6 (seis) 

deste edital. 
b) Segunda Etapa (classificatória): Análise da pontuação do Curriculum Lattes. 

 
7.2. Para critério de desempate será observado o maior tempo de experiência profissional 

com a Educação a Distância. 
 

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
8.1. O resultado da seleção obedecerá à ordem decrescente de pontuação de classificação dos 

candidatos, com base na pontuação obtida na segunda etapa deste Edital, conforme 
Tabela de Pontuação (Anexo II). 

8.2. O resultado preliminar do presente Processo Seletivo será divulgado no site 
www.jacaraci.ba.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacaraci, através do 
site  http://www.jacaraci.ba.gov.br/diariooficial, a partir do dia 05/06/2020. 
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9. DOS RECURSOS 
9.1. Os Recursos contra a lista de inscritos e o resultado parcial deverão ser feitos por escrito, 

dirigidos à Comissão do Processo Seletivo, devendo ser entregues e protocolados junto à 
Secretaria de Administração, localizada na Rua Anísio Teixeira, 02, 1º Pavimento, Centro, 
CEP: 46310-000, no horário estipulado no item 5 deste Edital, devidamente 
fundamentados, constando o nome do candidato, o número de inscrição e telefone. 

9.2. O modelo de formulário para recursos se encontra no Anexo III deste Edital. 
9.3. Somente serão apreciados os Recursos interpostos dentro do prazo do fato que lhe deu 

origem e que possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada 
avaliação. 

9.4. O prazo para interposição de Recursos é de 01 (um) dia útil após a divulgação de cada 
publicação. 

9.5. Caso a divulgação do fato ocorra sexta-feira, será considerado o primeiro dia útil o 
subsequente a ele. 

9.6. Serão indeferidos os recursos interpostos fora do prazo e condições estabelecidas. 
9.7. A Comissão de Processo Seletivo constitui última instância para recurso, sendo soberana 

em suas decisões, em razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
9.8. A Comissão terá prazo de 2 (dois) dias úteis para divulgação do parecer sobre os recursos. 

 
10. DA CONVOCAÇÃO 
10.1. A convocação se dará através de Edital publicado no site da Prefeitura Municipal de 

Jacaraci, através do endereço eletrônico www.jacaraci.ba.gov.br e no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Jacaraci, através do site 
http://www.jacaraci.ba.gov.br/diariooficial, imediatamente depois de esgotado o prazo 
para interpolação de recursos e divulgação do resultado final do Processo seletivo. 

10.2. O período de validade de atuação no cargo pelo candidato selecionado será de 4 
(quatro) anos, conforme a Portaria CAPES 102/2019). 

 
11. DA REMUNERAÇÃO 
11.1. O candidato selecionado permanecerá recebendo os vencimentos a que faz jus na sua 

função de lotação na Rede Municipal de Educação do Município de Jacaraci e poderá 
receber bolsa da CAPES, desde que atenda os critérios da CAPES, conforme Portaria 
CAPES n° 183 de 21 de outubro de 2016, Portaria CAPES n° 15 de 23 de janeiro de 2017 e 
Portaria CAPES n° 139 de 13 de julho de 2017, especialmente nos itens seguintes: 

I. Apresente a documentação listada no artigo 8°, parágrafo 1°, completa e correta, 
protocolada na CAPES; 

II. Que o Polo de vínculo esteja ativo e com pelo menos 50 alunos cadastrados no 
Sistema de Gestão UAB; 

III. Não acumule bolsa de nenhum programa de estudo ou pesquisa (Lei 11.273/2006 e 
Portaria Capes 183/2016). 
 

12. DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE POLO 
I. Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES; 

II. Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo; 
III. Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para 

a realização das atividades dos diversos cursos; 
IV. Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB quando for 

o caso; 
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V.  -se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades materiais de 
pessoal e de ampliação do polo; 

VI. Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às necessidades 
administrativas; 

VII. Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo; 
VIII. Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência, os 

tutores e os alunos; 
IX. Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a estrutura de 

atendimento da tutoria presencial incluindo definição de horários e escala das sessões, 
coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais e posterior 
acompanhamento. 

X.  Articular com os respectivos sistemas dos municípios de atuação do polo as ofertas e 
reofertas dos editais vigentes; 

XI. Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos; 
XII.  Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade; 

XIII. Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no mesmo; 
XIV. Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de 

cada ator; 
XV. Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo 

com definições da Diretoria de Educação a Distância - DED; 
XVI. Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes; 

XVII. Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico e 
administrativo que regulamente as atividades nos diversos cursos; 

XVIII. Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou correspondente 
no caso de polos estaduais; 

XIX. Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o aproveitamento e 
a diminuição da evasão; 

XX. Participar e colaborar com o processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB; 
XXI. Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua 

responsabilidade no polo, buscando saber as suas dificuldades e razão de ausências, a 
fim de promover a sua permanência e aproveitamento no curso; 

XXII. Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no polo a 
cada semestre; 

XXIII. Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de acordo 
com suas orientações. 
 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Seleção do Processo Seletivo 

Simplificado. 
13.2. Este edital é regulado pelas Portarias Capes nº. 183/2016, Portaria Capes 102/2019 e 

os princípios que regem a administração pública. 
13.3.  A constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará a 

desclassificação do (a) candidato (a) a qualquer tempo, sem prejuízo das medidas legais 
cabíveis. 

13.4. Todos os atos praticados pela Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado 
serão registrados em Ata. 

13.5. O resultado final do processo seletivo deverá ser comunicado à DED/CAPES no prazo 
de até 30 (trinta) dias após a conclusão do certame. (Portaria Capes102/2019) 
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13.6. A validade do processo seletivo é de quatro anos. (Portaria Capes 102/2019) 
13.7. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada, atualizada ou sofrer 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, 
ou até a data da prova objetiva, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a 
ser publicado. 

13.8. É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações referentes às 
instruções, orientações, convocações e resultados relacionados ao Processo Seletivo. 

 
Gabinete do Prefeito do município de Jacaraci, estado da Bahia, em 11 de maio de 2020. 
 
 
 

Antônio Carlos Freire de Abreu 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

(EDITAL DE PRODESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2020) 
FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _____________________ 

 

DADOS PESSOAIS (Preencher com letra legível, preferencialmente “de forma”) 

Nome Completo: 
CPF: RG: 
Título de Eleitor: Sexo:  F ( )  M( ) 
Data de Nascimento: ___/___/______ Nacionalidade: 
Endereço: 
Cidade:                                        UF: Bairro: 
CEP:  
E-mail:  
Tel. Residencial: (   ) Tel. Celular: (   ) 
Data de ingresso no serviço municipal no cargo de 
Professor Efetivo da Educação Básica: 

 

Possui domínio no uso do computador, internet, 
webconferência, videoconferência, ambiente 
virtual de aprendizagem. 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 

DECLARAÇÃO: 
a) A inscrição efetuada implica na minha plena aceitação de todas as condições estabelecidas no Edi tal.  
b) Disponibilidade para o exercício do cargo de Coordenador de Polo UAB, carga horária de 20 (vinte) 

horas semanais no Polo de apoio presencial da cidade de Jacaraci-Bahia da Universidade aberta do 
Brasil. 

c) As informações prestadas são verdadeiras e de minha inteira responsabilidade e a não veracidade das 
informações implicará na eliminação neste processo seletivo. 
 

Jacaraci-BA: _________de ___________________________de 2020. 

Assinatura do candidato: _______________________________________________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACARACI/BA 
Praça Luís Eduardo Magalhães, 84, Centro, Jacaraci/BA, CEP: 46310-000, Telefone: (77) 34662155 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DO (A) CANDIDATO (A) NO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO N° ___/2020 – COORDENADOR DE POLO UAB (Preenchimento feito pela Secretaria de 
Educação) 

N° _________________________ 
 

Nome Completo do (a) candidato (a): ______________________________________________________ 
Anexos: (  ) RG  (  ) CPF  (  ) Curriculum Vitae com documentos comprobatórios dos 
títulos (  ) Comprovante de residência (   ) Comprovante de escolaridade  ( ) Comprovante 
experiência em Educação Básica  (  ) Comprovante vínculo com o município de Jacaraci           
(  ) Comprovante experiência Gestão EAD. 
Inscrição recebida e verificada por: ________________________________________________ 
Jacaraci/BA: ____/____/________ 
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ANEXO II 

(EDITAL DE PRODESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2020) 
TABELA DE PONTUAÇÃO 

 
 

Itens Títulos Pontos Pontuação 

máxima por item 

1 Diploma de curso de Graduação na área de 

Educação 

1 (um) ponto por titulação 

comprovada. 

2 

2 Certificado de curso de Pós-Graduação em nível 

de Especialização, com carga horária mínima de 

360h/aula, na área de Educação. 

1 (um) ponto por titulação 

comprovada. 

2 

3 Mestrado na área de Educação. 2 (dois) pontos por titulação 

concluída e comprovada.  

1 (um) ponto por titulação em 

andamento e comprovada. 

2 

4 Doutorado na área de Educação 2 (dois) pontos por titulação 

concluída e comprovada.  

1 (um) ponto por titulação em 

andamento e comprovada. 

2 

5 Experiência de Gestão Escolar. 1 (um) ponto por ano completo de 

experiência comprovada. 

7 

6 Experiência profissional na Educação a Distância. 1 (um) ponto por ano completo de 

experiência comprovada. 

5 

7 Cursos de formação com foco na Gestão para a 

Educação a Distância. 

5 (cinco) pontos para cada 50 

horas de curso comprovada. 

10 

8 Publicações de artigos e/ou participação em livros 

sobre Educação. 

5 (cinco) pontos por publicação 

comprovada 

10 

9 Pontuação máxima 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 4712 de Maio de 2020

 
ANEXO III 

(EDITAL DE PRODESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2020 – COORDENADOR DE POLO 
UAB) 

 
FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
 
Ilmo. (a)  Sr. (a) Presidente da Comissão de Seleção 
  
NOME: TELEFONE: 
N° DA INSCRIÇÃO 
 
 
TIPO DE RECURSO (Assinale o tipo de Recurso): 
(  ) CONTRA A LISTA DE INSCRITOS 
(  ) CONTRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL 
(  ) OUTRO MOTIVO: __________________________________________________ 
 
 

RAZÕES DO RECURSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Preencher em letra de forma ou digitado; entregar este formulário em 02 (duas) vias, sendo uma 
devolvida como protocolo. 
 
Data: ___/___/______ 
 
 
 
 
_________________________________   ___________________________________ 

Assinatura do candidato     Assinatura do responsável pelo recebimento 
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ANEXO IV 

(EDITAL DE PRODESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº01/2020 – COORDENADOR DE POLO 
UAB) 

 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° **/2020 
 

DESCRIÇÃO DATA / Ano: 2020 
Período das inscrições  
Divulgação dos inscritos  
Prazo para recurso  
Divulgação dos recursos  
Divulgação do resultado preliminar  
Prazo para recurso  
Divulgação do resultado final  
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