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Oficio n° 1/2021 - GAB/SEMED
Bujaru (PA), 04 de agosto de 2021
Ilustríssima
MARCIA VALERIA TRINDADE SOUZA DE SOUZA TRINDADE
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
Bujaru-Para
Senhora Secretária,
Considerando o plano de retomada das aulas presenciais do Sistema de
Organização Modular de Ensino (SOME), modalidade de ensino que, segundo a Lei n°
7.806, de 29 de abril de 2014, art. 1°, visa garantir aos alunos acesso à educação básica e
isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência
dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades
encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, previsto para iniciar
no mês de agosto de 2021, assim como o retorno dos servidores docentes municipais para
exercerem suas atividades laborais em regime de trabalho presencial na Unidade de
Ensino no qual estão lotados, a partir do dia 01 de setembro de 2021, estabelecido pela
PORTARIA n° 033/2021/GB/SEMED/PMB, e a iminente efetivação do plano de
retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino.
Portando, o transporte escolar se faz necessário para atender a demanda da
Secretaria da Educação, em virtude do início do ano letivo, o qual é utilizado pelos alunos
que necessitam de transporte público para se locomover até os estabelecimentos de
ensino. A secretaria Municipal de Educação, tem a responsabilidade de organizar seu
Ensino, visando instituir as diretrizes e metas definidas na rede municipal de ensino, para
melhor direcionar a execução das estratégias voltadas para o retorno das aulas presenciais
do Ensino Municipal, sobre tudo na educação do campo ribeirinha e adequação
quilombola.
Visando a manutenção e continuidade das atividades pedagógicas a
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a fim de garantir a manutenção e a
continuidade do processo ensino e aprendizagem SUGERE a realização de procedimento
licitatório para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de transporte escolar.
Certo de merecermos sua atenção, renovamos protesto de estima e apreço.
Atenciosamente,
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JUSTIFICATIVA

CONSIDERANDO Várias medidas restritivas foram e vêm sendo adotadas pelos
governantes dentre elas a Lei Federal n 9 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e no Estado do Pará
o Decreto n2 800/2020.
CONSIDERANDO as regras dos sistemas de ensino conforme disposto no art. 6
da Lei Federal nQ 14.040/2020 "o retorno às atividades escolares regulares observará as
diretrizes das autoridades sanitárias e as regras estabelecidas pelo respectivo sistema de
ensino", sendo que no Estado do Pará, em decorrência do agravamento da doença,
permanecem as restrições impostas em normas recentes editadas pelo Executivo Estadual.
CONSIDERANDO o direito constitucionalmente assegurado no art. 205 da
Constituição Federal/88 "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho".
CONSIDERANDO recomendações e orientações de retorno às aulas, dentre eles o
Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, a União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação - UNDIME, o Conselho Nacional de Educação - CNE, o Ministério de Educação MEC, o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa - CTE-IRB. O Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado do Pará - TCMPA, cumprindo sua missão institucional de orientar e
fiscalizar a boa e regular aplicação dos recursos públicos editou a Instrução Normativa n2 006/
2020, orientando os gestores municipais na condução das ações na área da educação e
concomitantemente elaborou questionário com o objetivo de fazer um diagnóstico da educação
no momento de pandemia.
CONSIDERANDO

Instrução Normativa n 2 006/2021 que dispõe sobre o

monitoramento das ações públicas desenvolvidas pelos Municípios do Estado do Pará quanto à
adoção de medidas sanitárias, pedagógicas, de alimentação e transporte escolar, no retorno às
atividades do ano letivo de 2021, em atenção às condições impostas pela pandemia do "NOVO
CORO NAVÍRUS" (COVID-19), com as informações prestadas pelos jurisdicionados nos termos do
questionário integrante do Anexo Único da Instrução Normativa.
CONSIDERANDO o plano de retomada das aulas presenciais do Sistema de
Organização Modular de Ensino (SOME), modalidade de ensino que, segundo a Lei n2 7.806, de
29 de abril de 2014, art. 1, visa garantir aos alunos acesso à educação básica e isonomia nos
direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência dos alunos em suas
comunidades, observando as peculiaridades e diversidades encontradas no campo, águas,
florestas e aldeias do Estado do Pará, previsto para iniciar no mês de agosto de 2021, assim
como o retorno dos servidores docentes municipais para exercerem suas atividades laborais em
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regime de trabalho presencial na Unidade de Ensino no qual estão lotados, a partir do dia 01 de
setembro de 2021, estabelecido pela PORTARIA nQ 033/2021/GB/SEMED/PMB, e a iminen
efetivação do plano de retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino
Deve-se ressaltar que o transporte escolar se faz necessário para atender a
demanda da Secretaria da Educação, em virtude do início do ano letivo, o qual é utilizado pelos
alunos que necessitam de transporte público para se locomover até os estabelecimentos de
ensino. A secretaria Municipal de Educação, tem a responsabilidade de organizar seu Ensino,
visando instituir as diretrizes e metas definidas na rede municipal de ensino, para melhor
direcionar a execução das estratégias voltadas para o retorno das aulas presenciais do Ensino
Municipal, sobre tudo na educação do campo ribeirinha e adequação quilombola.
Nesse contexto a complexidade geográfica do município, por ter um número
elevado de escolas no espaço rural, dificulta o acesso às escolas e residência dos alunos, requer
grandes esforços humanos para dar conta de uma gigantesca logística, que se faz necessária a
ser pensada e executada diariamente a fim de garantir infraestrutura adequada e transporte
escolar.
Na Lei n2 10.880/04, Art. 22 Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos
da educação básica pública, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em
caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, observadas as
disposições desta Lei (redação dada pela Lei n2 11.947, de 2009).
Na resolução do FNDE n2 12/11, Art. 22 O PNATE consiste na transferência, em
caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos financeiros
destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública,
residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à educação.
No artigo 208 da Constituição encontram-se as obrigações do Estado, no que tange
ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias asseguradas aos educandos, cuja
finalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estando, entre estas, o transporte escolar,
vejamos: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
( ... ) VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação executa atualmente dois
programas voltados ao transporte de estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao Transporte
do Escolar (PNATE) e o programa Caminho da Escola, que visam atender alunos da rede pública
de educação básica, preferencialmente residente na zona rural. Cabe ressaltar que estes
programas do governo federal têm caráter suplementar e visam, prioritariamente, o
atendimento do estudante de zona rural. Contudo, as leis citadas anteriormente (CF 88, LDB e
10.709/03) não fazem distinção entre aluno residente em zona urbana ou na área rural.
Portanto, cabe aos estados e municípios disciplinarem o atendimento ao educando por meio de
portarias, decretos e/ou leis estaduais ou municipais, de forma a não prejudicar o acesso do
aluno à educação.
A Pandemia decorrente da Covid-19 tem trazido inúmeros desafios para a
educação bujaruense, que assim como o restante do mundo, suspendeu o ensino presencial
como medida sanitária de combate e prevenção da propagação do corona vírus.
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A implantação do ensino remoto, então, passou a ser a alternativa nas unidad
públicas de educação básica, e em nossa rede municipal de educação não foi diferente, tendo
seu registro inicial, segundo documento fornecido pelo Conselho Municipal de Educação-Bujaru
(2020), datado do dia 03/08/2020 a 29/12/2020, referente ao ano letivo de 2020.
Pensando em tudo isso, e diante das demandas educacionais atuais, assim como
o avanço da vacinação dos profissionais da educação em nosso município, a Secretaria Municipal
de Educação (SEMED) reestruturou suas ações pedagógicas para o 22 (segundo) semestre letivo
de 2021.
Nessa reestruturação, entre as principais ações a serem desenvolvidas estão a
continuação da adoção do ensino hibrido, com realização de plantões pedagógicos mensais nas
escolas, cadernos de atividades o retorno do atendimento presencial de forma escalonada.
Dessa forma, há a necessidade de um procedimento licitatório emergencial,
visando à contratação do serviço e a consequente redução de custos sem perder ou minimizar,
para tanto, a qualidade da prestação de serviço. A contratação se faz necessário, pelo fato dos
veículos e embarcações pertencentes ao município não serem suficiente para a grande demanda
que precisa ser coberta pela secretaria municipal de educação, e consegui suprir a necessidades
de transporte dos alunos das escolas pertencentes ao município, que após analise ficou inviável
para os nossos veículos fazerem tais rotas, então sem essas contratações os alunos que precisam
dessas rotas para chegarem à escola ficariam prejudicado com a falta do transporte uma vez
que a distância entre as comunidades e o educandário são de grandes dimensões e não há
condições para os mesmo cheguem na escola sem o referido transporte. Pois isso não há o que
discutir, pois é um direito que já relatamos neste documento.
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MEMORANDO N°09-A12021 - DED/SEMED
Bujaru (PA), 02 de agosto de 2021
Prezada Secretaria,
O Departamento de Ensino da Secretaria Municipal de Educação, no sentido de
viabilizar a presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e
acessos as unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita
contratar serviço de Transporte Escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. A
necessidade, se dá devido o plano de retomada das aulas presenciais do Sistema de
Organização Modular de Ensino (SOME), modalidade de ensino que, segundo a Lei n°
7.806, de 29 de abril de 2014, art. l, visa garantir aos alunos acesso à educação básica e
isonomia nos direitos, assegurando a ampliação do nível de escolaridade e a permanência
dos alunos em suas comunidades, observando as peculiaridades e diversidades
encontradas no campo, águas, florestas e aldeias do Estado do Pará, previsto para iniciar
no mês de agosto de 2021, assim como o retomo dos servidores docentes municipais
para exercerem suas atividades laborais em regime de trabalho presencial na Unidade de
Ensino no qual estão lotados, a partir do dia 01 de setembro de 2021, estabelecido pela
PORTARIA n° 033/2021/GB/SEMEDiPMB, e a iminente efetivação do plano de
retomada das aulas presenciais na rede municipal de ensino.
Desta forma, as empresas a serem contratadas para este fim devem observar as
recomendações do TERMO DE REFERENCIA, com as devidas rotas terrestres e fluviais,
a contratação de empresa especializada para fazer o transporte, para os alunos do Sistema
de Organização Modular de Ensino (SOME) e consequentemente dos alunos da rede
Municipal de ensino e professores se for o caso, da zona rural, assentamentos e/ou
acampamentos, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais, conforme
PLANO DE RETORNO 20 SEMESTRE LETIVO 2021. O transporte escolar será
executado na zona rural com destino as escolas, através de ônibus, micro ônibus, vans,
conforme especificações constantes no Termo de Referência, e Anexos, que passam a
fazer partes integrantes da modalidade licitatória, independente de transcrição;
Cabendo à Divisão de Transporte, a responsabilidade de gerenciar os serviços,
fiscalizando e controlando os veículos pelas rotas e linhas percorridas, além de verificar
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o número de alunos que serão indicados na planilha de atendimento fornecida pela
assessoria da SEMED, conforme as informações dos diretores.
Os serviços serão executados através de veículos tipo Ônibus, micro ônibus e
vans, apropriados, em turnos alternados, trafegando em estradas pavimentadas, não
pavimentadas, ramais, rios, lagos e igarapés, e estarem em perfeito estado de uso e
conservação seguindo o que rege a legislação própria para o fornecimento do serviço além
de estarem disponíveis para execução imediata após a comunicação formal desta
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, sendo que os serviços serão
executados nos dias letivos, hora e locais que serão estabelecidos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE BUJARU, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- SEMED, podendo haver alterações dos mesmos a qualquer hora e momento, desde que
haja necessidade e que esteja de comum acordo.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação executa atualmente
dois programas voltados ao transporte de estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (PNATE) e o programa Caminho da Escola, que visam atender
alunos da rede pública de educação básica, preferencialmente residente na zona rural.
Cabe ressaltar que estes programas do governo federal têm caráter suplementar e visam,
prioritariamente, o atendimento do estudante de zona rural. Contudo, as leis citadas
anteriormente (CF 88, LDB e 10.709/03) não fazem distinção entre aluno residente em
zona urbana ou na área rural. Portanto, cabe aos estados e municípios disciplinarem o
atendimento ao educando por meio de portarias, decretos e/ou leis estaduais ou
municipais, de forma a não prejudicar o acesso do aluno à educação.
A Pandemia decorrente da Covid- 19 tem trazido inúmeros desafios para
a educação bujaruense, que assim como o restante do mundo, suspendeu o ensino
presencial como medida sanitária de combate e prevenção da propagação do corona vírus.
É necessário salientar que existe uma diferença de gastos com o
transporte, quando o mesmo trafega em estradas pavimentadas e estradas não
pavimentadas, nos barcos o gasto aumenta de acordo com a lotação, potência do motor,
tipo de percurso, assim a empresa que concorrer deverá ter conhecimento do percurso,
para depois não alegar que não poderá realizar o transporte
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Pensando em tudo isso, e diante das demandas educacionais atuais, assim
como o avanço da vacinação dos profissionais da educação em nosso município, a
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) reestruturou suas ações pedagógicas para o
2° (segundo) semestre letivo de 2021.
Nessa reestruturação, entre as principais ações a serem desenvolvidas
estão a continuação da adoção do ensino hibrido, com realização de plantões pedagógicos
mensais nas escolas, cadernos de atividades o retorno do atendimento presencial de forma
escalonada.

Dessa forma, há a necessidade de um procedimento licitatório, visando à
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transporte escolar.
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TERMO DE REFERENCIA

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
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TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

Constitui objeto do presente projeto básico a Contratação de Empresa Especializada
para Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para atender a demanda da
Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações e rotas em anexo.

OBJETIVOS: A contratação de empresa para prestação de serviços de transporte
escolar para zona rural e urbana do município de Bujaru/PA, sendo garantido 200 dias
letivos, conforme calendário escolar de 2021, termo de referência, podendo ser
prorrogado nas formas da autorização contida no artigo 57, II, da lei 8666/93 e
alterações posteriores.

PRÉ-REQUISITOS DO TRANSPORTE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS: Os veículos devem
estar equipados com: Cinto de segurança, Carros com Extintores de incêndio, Vidros
nas janelas (que abre e feche) Pneus novos, Saída de emergência sinalizada, Motorista
devidamente habilitado, Documentação dos carros em dia junto aos órgãos Federais,
Estaduais e Municipais, em boas condições e para todos os passageiros, uma grade
separando os alunos da parte onde fica o motor, Para que o transporte de alunos seja
mais seguro, Registrador de velocidade (tacógrafo), que é um aparelho instalado no
painel do veículo que vai registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco
de papel.

PRÉ-REQUISITOS DO TRANSPORTE DE BARCO: as embarcações devem ter
lotação adequada ao número de alunos em cada rota, e todos com coletes salva
vidadas, eixo e volante devidamente cobertos, toldos com altura adequada que
possibilitem a circulação dos alunos sem maiores complicações em perfeitas condições
de funcionamento e uso (manutenção preventiva especifica do manual do veículo e
corretiva a que por ventura vier a ocorrer no intervalos da manutenção preventiva), com
documentação atualizada, licenciamento no Estado do Pará e com os condutores
devidamente documentados com a carta náutica espedida pela Marinha do Brasil.

2.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
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Devo co recc3ltr que o trancporte escolar se faz necessário para atender a
demanda da Secretaria da Educação, em virtude do início do ano letivo, o qual é
utilizado pelos alunos que necessitam de transporte público para se locomover até os
estabelecimentos de ensino.
Na Lei n° 10.880/04, Art. 2° Fica instituído o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com o objetivo de oferecer
transporte escolar aos alunos da educação básica pública, residentes em área rural, por
meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, observadas as disposições desta Lei (redação dada pela Lei n°
11.947, de 2009).
Na resolução do FNDE n° 12/11, Art. 21O PNATE consiste na transferência, em
caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos
financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação
básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de garantir o acesso à
educação.
No artigo 208 da Constituição encontram-se as obrigações do Estado, no que
tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias asseguradas aos
educandos, cuja finalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estando, entre
estas, o transporte escolar, vejamos.
ejamos:Art.
Ad. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: ( ... ) VII - atendimento ao educando, no
ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência
à saúde.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação executa atualmente dois
programas voltados ao transporte de estudantes: o Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (PNATE) e o programa Caminho da Escola, que visam atender
alunos da rede pública de educação básica, preferencialmente residente na zona rural.
Cabe ressaltar que estes programas do governo federal têm caráter suplementar e
visam, prioritariamente, o atendimento do estudante de zona rural. Contudo, as leis
citadas anteriormente (CF 88, LDB e 10.709/03) não fazem distinção entre aluno
residente em zona urbana ou na área rural. Portanto, cabe aos estados e municípios
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disciplinarem o atendimento ao educando por meio de portarias, decretos e/ou leis
estaduais ou municipais, de forma a não prejudicar o acesso do aluno à educação.
A Pandemia decorrente da Covid-19 tem trazido inúmeros desafios para a
educação bujaruense, que assim como o restante do mundo, suspendeu o ensino
presencial como medida sanitária de combate e prevenção da propagação do corona
vírus.
A implantação do ensino remoto, então, passou a ser a alternativa nas unidades
públicas de educação básica, e em nossa rede municipal de educação não foi diferente,
tendo seu registro inicial, segundo documento fornecido pelo Conselho Municipal de
Educação-Bujaru (2020), datado do dia 03/08/2020 a 29/12/2020, referente ao ano letivo
de 2020.

Pensando em tudo isso, e diante das demandas educacionais atuais, assim
como o avanço da vacinação dos profissionais da educação em nosso município, a
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) reestruturou suas ações pedagógicas para
o 20 (segundo) semestre letivo de 2021.
Nessa reestruturação, entre as principais ações a serem desenvolvidas estão a
continuação da adoção do caderno de atividades remotas, a realização de plantões
pedagógicos mensais nas escolas, o retorno do atendimento presencial de forma
escalonada inicialmente aos 51e 90 anos do Ensino Fundamental e a realização de uma
avaliação diagnóstica presencial com todos os alunos do Ensino Fundamental e da
Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Dessa forma, há a necessidade de um procedimento licitatório emergencial. A
solicitação visa à contratação do serviço em menor preço e a consequente redução de
custos sem perder ou minimizar, para tanto, a qualidade da prestação de serviço. A
contratação se faz necessário, pelo fato dos veículos e embarcações pertencentes ao
município não serem suficiente para a grande demanda que precisa ser coberta pela
secretaria municipal de educação, e consegui suprir a necessidades de transporte dos
alunos das escolas pertencentes ao município, que após analise ficou inviável para os
nossos veículos fazerem tais rotas, então sem essas contratações os alunos que
precisam dessas rotas para chegarem à escola ficariam prejudicado com a falta do
transporte uma vez que a distância entre as comunidades e o educandário são de
grandes dimensões e não há condições para os mesmo cheguem na escola sem o
referido transporte. Pois isso não há o que discutir, pois é um direito que já relatamos
neste documento.
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3. ROTEIRO
3.1 O roteiro que a Contratada efetuará o transporte escolar, será conforme o seguinte
turno e itinerário: Parágrafo Primeiro: O itinerário, dias e horários estabelecidos nesta
cláusula poderão ser alterados pôr termo aditivo contratual sem que implique em
reajuste ou diminuição da capacidade de transporte de alunos, desde que a motivação
não atinja o limite de 25% do percurso, nos dias e horários indicados.
Parágrafo Terceiro: O trajeto e horários dos roteiros e a quantidade de alunos poderão
sofrer alterações, podendo ser ACRESCIDOS ou SUPRIMIDOS, tanto em percurso
quanto em número de alunos. Os horários de COLETA/EMBARQUE de cada roteiro
poderão ser revistos e readaptados. Os horários de ENTREGA/DESEMBARQUE na
Escola deverão correr estritamente dentro dos horários pela Secretaria competente.
4. PAGAMENTO.
4.1 O pagamento será feito no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da certificação de
que houve a prestação do serviço de transporte escolar, onde a nota fiscal será atestada
pelo responsável do departamento competente.
4.2 A liberação do pagamento fica condicionada a apresentação das certidões exigidas
quanto à regularidade fiscal,
4.3 A Contratada deverá apresentar, para pagamento, a Nota Fiscal correspondente a
prestação do serviço, na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento e
gestão do contrato para atesto com todas as certidões validas exigidas por lei, inclusive
trabalhista (CNDT) todas legível e sem rasuras.
4.4 Ocorrendo devolução da nota fiscal por erro ou rasura, a contagem do prazo iniciarse-á a partir da nova data de entrega no protocolo da CONTRATANTE;
4.2 O item anterior está condicionado, mediante a apresentação da Nota Fiscal
devidamente atestada pelo servidor responsável pelo departamento de transporte
escolar depois de conferir os itinerário percorrido e quilometragem devidamente planilha
da e assinada pela direção da escola confirmando que o serviço foi efetivamente
prestado.
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4.3 Na hipótese de emissão de Nota de Empenho, Ordem de Entrega ou documento
equivalente para entrega, o prazo estabelecido para pagamento será contado da
entrega.
4.4 Em caso de irregularidade(s) no(s) item(ns) do(s) objeto(s) entregue(s) e/ou na
documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s)
correspondentes(s) regularização (ões).
4.5 Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.
4.6 O Fornecedor deverá juntar à sua Nota Fiscal, as certidões de regularidade fiscal
que lhe foram exigidas na habilitação para participação deste processo.
41 A Contratada deverá apresentar, para pagamento, a Nota Fiscal correspondente ao
fornecimento do produto, na unidade administrativa responsável pelo acompanhamento
e gestão do contrato para atesto com todas as certidões validas exigidas por lei,
inclusive trabalhistas (CNDT) todas legível e sem rasuras.
5. VIGÊNCIA
5.1 A contratação para execução dos serviços objeto deste processo vigorará durante
a contratação emergencial, podendo ser prorrogado, segundo a conveniência e
oportunidade da Administração, nos termos do artigo 57, da Lei 8.666/93.
5.2 O prazo de realização dos serviços que são objetos desta licitação será imediato,
de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, contados a partir
da data da assinatura do contrato.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1 Prestar o serviço no prazo previsto e de acordo com as determinações do
Contratante;
6.2 A CONTRATADA se obriga a realizar as viagens todos os dias da semana, e aos
sábados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação, independente das
condições meteorológicas, devendo chegar com os alunos nas escolas, durante o(s)
seguinte(s) período(s): manhã, tarde e noite; e retornar aos locais de origem conduzindo
os alunos diariamente após o término das aulas, cumprindo horários, trajetos e
determinações fixadas pelo Contratante;
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6.3 A CONTRATADA não poderá transportar alunos, caso o(s) motorista(s) não
possua(m) CNH exigida para o transporte contratado, bem como documentação do(s)
veículo(s) e Curso de Condutor de Alunos, salvo por motivo de força maior, não puder
efetuar o transporte, deverá em tempo hábil, providenciar o suprimento da falta,
contratando motorista(s) e/ou veículo(s) que satisfaça ás exigências já mencionadas,
desde que previamente aceitos pela Prefeitura, cujas despesas, no caso, correrão por
sua conta.
6.4 Iniciar os serviços de imediato logo após recebimento da ordem de prestação do
serviço;
6.5 A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e qualquer
acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na execução dos
serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas.
6.6 Coletar e entregar os alunos nos locais determinados pela Contratante;
6.7 A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com a
manutenção dos veículos/embarcações (mecânica, segurança e limpeza)
inclusive motoristas, monitor e combustível, e que somente serão utilizados
veículos/embarcações de acordo com o objeto do presente contrato. A manutenção do
veículos/embarcações não poderá ocasionar a paralisação do serviço, devendo assim,
o veículos/embarcações quando for para fazer manutenção, ser substituído por outro
com a mesma conformidade com o que executa o serviço. Devendo ainda, essa
substituição ser comunicada ao Fiscal do Contrato com no máximo 2 dias de
antecedência salvo nos casos problema inesperado.
6.8 Tratar com cortesia, dignidade e urbanidade os alunos e os agentes de fiscalização
do Contratante;
6.9 A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no presente certame.
6.10 Oportunizar que os motoristas estejam devidamente trajados e apresentáveis, os
quais devem ser orientados da proibição do uso de bebidas alcoólicas e cigarros
enquanto estiverem realizando o trajeto/percurso; devendo ser colocado um cartaz com
os dizeres: "PROIBIDO FUMAR";
6.11 Submeter os veículos/embarcações às vistorias técnicas determinadas pelo
Contratante;
6.12 A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas decorrentes
de mão de obra, materiais e equipamentos correrão por conta da Contratada, assim
como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer danos causados a
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terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos de quaisquer
naturezas do presente contrato.

6.13 Manter seus veículos/embarcações sempre limpos e em condições de segurança;
6.14 A CONTRATADA fica obrigada e responsável pelas exigências do Código Nacional
de Trânsito e da Capitania dos Portos
6.15 A CONTRATADA fica proibida de transportar passageiros estranhos aos serviços
prestados (CARONA).
6.16 A CONTRATADA se obriga a mencionar em seu veículos/embarcações quando a
serviço da Prefeitura do Município do Bujaru/Pa, devidamente identificado com o
seguinte dizer" ESCOLAR".
6.17 Em caso de substituição permanente de veículos/embarcações, a contratada
obriga-se a informar e remeter a PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU, os
documentos acima, referentes ao novo veículo a ser utilizado. A contratada obriga-se a
substituir os veículos/embarcações quebrados ou defeituosos no prazo de até 24 (vinte
e quatro) horas após a constatação do fato, a contar da comunicação efetuada pela
contratante, providenciando imediatamente meios compatíveis para complementação
do translado interrompido.
6.18 A contratada obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de dirigir de seus motoristas,
de forma a manter a segurança dos passageiros, quanto aos níveis de velocidade nas
vias e ruas, acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento, ocasião em que
tomará as providências necessárias para a regularização da situação e não repetição
dos fatos que gerarem as reclamações.
6.19 A contratada se obriga a assinar frequência de chegada e saída das escolas todos
os dias que se realizar o serviço.
6.20 Manter o veículos/embarcações de acordo com os requisitos exigidos pela
legislação, inclusive quanto as novas normas que venham a ser editadas pelos órgãos
competentes.
7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
7.1 Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
7.2 Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das normas
pertinentes e deste contrato;
7.3 Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente termo;
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7.4 Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e
reclamações dos alunos, que serão cientificados, em até 10 (dez) dias, das providências
tomadas pelo Contratante.
7.5 Exigir o cumprimento do objeto deste processo, segundo suas especificações,
prazos e demais condições.
7.6 Acompanhar a andamento da prestação do serviço e avaliar a sua qualidade, sem
prejuízo da responsabilidade da Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
7.7 Indicar os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do serviço objeto
deste termo.
7.8 A CONTRATANTE deverá, a seu critério, e através de servidor da Secretaria
Municipal de Educação ou de pessoas previamente designadas, exercer ampla,
irrestrita e permanente fiscalização do serviço objeto deste termo;
7.9 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações deste Termo;
7.10 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas deste termo de referência e dos termos de sua proposta;
7.10 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do serviço, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis; determinando à CONTRATADA as correções que julgar
Lei.8.666193.
oportunas, para melhoria do mesmo, na forma da
7.11 Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorrências relacionadas à
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;
7.12 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
8. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 A classificação orçamentária ocorrerá através de informações fornecidas de
conformidade com o orçamento do ano de 2021, logo depois de tomadas as
previdências pelos setores competentes.

CONTRATADA
DESPESAS
DA
9.
9.1 Todas as despesas referentes ao serviço correrão por conta da Contratada, inclusive
os tributos Municipais, Estaduais e Federais incidentes sobre a atividade, encargos
trabalhistas, previdenciários, cabendo ainda, inteira responsabilidade por quaisquer
acidentes de que possam a ser vítimas os seus empregados, quando em serviço, bem
como quaisquer outros danos ou prejuízos por ventura causados a terceiros e ao
Município.
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10. ENCARGOS SOCIAIS
10.1 A Contratada compromete-se a efetuar, pontualmente, os recolhimentos sociais,
trabalhistas e previdenciá rios, bem como manter durante todo o período do contrato,
todas as condições de habilitação, bem como de responder, exclusivamente, por ações
trabalhistas que decorrerem no período do contrato.
11. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1 A Contratada deverá prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos alunos,
conforme estabelecido neste termo, de modo a satisfazer as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação, devendo para tanto, procurar modernizar seus veículos/embarcações, e
mantê-los em bom estado de conservação, bem como realizar as obrigações constantes
deste contrato.
11.2 O veículo/embarcação transportará os alunos do ponto inicial à respectiva escola
onde foi matriculado e vice- versa;
11.3 Cabe á Prefeitura determinar os pontos de cada linha;
11.4 As viagens terão horários fixados compatíveis com os horários das escolas. Poderá
existir alteração na quantidade de alunos transportados, bem como, nos quilômetros
rodados e suas respectivas linhas em decorrência de novas matrículas. Caso haja
necessidade de reestruturação das linhas, tais alterações serão efetuadas pela
Prefeitura, em conformidade com a Lei n.° 8.666/93, Art. 65, Parágrafo Primeiro;
11.5 A Contratada deverá seguir o que dispõe a Lei Federal n.° 9.503/97 (Código
Nacional de Trânsito), em especial o disposto nos Art. 136 a 138, com relação á
segurança no transporte de passageiros, especialmente crianças, cabendo a
Contratada toda a responsabilidade por quaisquer tipos de acidentes;
11.6 A Contratada estará sujeito à fiscalização que poderão ser efetuadas pela
Administração em qualquer tempo, ou também, pela CIRETRAN na vistoria geral dos
veículos para que estejam em perfeitas condições de uso; Prova de compatibilidade
entre os veículos e seus motoristas (categoria de Transporte na CNH) o que exige a lei
vigente, em especial o disposto nos artigos 136 a 138 da Lei Federal n.° 9.503/97
(Código Nacional de Trânsito).
11.7 A Contratada deverá seguir o que dispõe as normas da Capitania dos Portos.
12. PENALIDADES
12.1 A Contratada estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de
ser aplicadas nas seguintes hipóteses:
12.1.1 Comprovação, pela Contratada, da ocorrência de força maior impeditiva do
cumprimento contratual;
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12.1.2 Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputáveis ao Contratante.
12.2 No caso de atraso injustificado, assim considerado a inexecução parcial ou a
inexecução total da obrigação, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666, de
21/06/1993, a Contratada ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e
criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
13.1 Advertência;
13.2 Multa de: 2% a 10% sobre o valor adjudicado, acaso descumpridos os prazos
contratuais ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
13.3 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com o Contratante pelo prazo de até dois (2) anos.
13.4 Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pelo Contratante, a Contratada ficará
isenta das penalidades supramencionadas.
13.5 A multa, citada acima, será recolhida diretamente ao Contratante, no prazo máximo
de quinze (15) dias corridos contados do recebimento da notificação; ou descontada dos
pagamentos.
13.6 Com fundamento no art. 70 da Lei n°. 10.520, de 17/07/2002, e no art. 28 do Decreto
n0 5.450, de 31/05/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até cinco
(5) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e multa,
a licitante e a adjudicatária que:
13.7 Não assinar contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
13.8 Deixar de entregar documentação exigida neste Edital;
13.9 Apresentar documentação falsa;
13.10 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
13.11 Não mantiver a proposta;
13.12 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
13.13 Comportar-se de modo inidôneo;
13.14 Fizer declaração falsa;
13.15 Cometer fraude fiscal.
13.16 As sanções de multa poderão ser aplicadas à contratada junto com as de
advertência, suspensão temporária para licitar e contratar com o Contratante, e
Av. Dom Pedro II, 38, Bairro Centro, E-mail: semcdbujaru.pac,. tiInnTeI: (91) 3746-1366
CEP: 68670-000 CNPJ: 05.196.563/0001-10

PREFEITURA

0

BUJARU SEMED

) Governo cio Progresso

SECRETARIA MUPCIPM

Rua Dom Pedro U, 38- Centro
Cep: 68670-000
somedbujaru.p@gmiiLcom

D oUC*ÇAO

impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
13.17 Das decisões de aplicação de penalidade caberá recurso nos termos do art. 109
da Lei n°. 8.666, de 21/06/1993, observados os prazos ali fixados.
14. DIREITOS E DEVERES DOS ALUNOS
14.1

Receber serviço adequado, com respeito, urbanidade e cortesia;

14.2 Receber do Contratante e da Contratada informações para a defesa de interesses
individuais ou coletivos;
14.3 Levar ao conhecimento ao Contratante e da Contratada as irregularidades de que
tenham notícia, referente ao serviço prestado;
14.4 Comunicar ao Contratante e às demais autoridades competentes os atos ilícitos
praticados pela Contratada ou seus prepostos na prestação de serviço;
14.5 Contribuir para permanência das boas condições dos bens utilizados na prestação
do serviço;
14.6 Cooperar com a fiscalização do Contratante.

15. RESCISÃO CONTRATUAL
15.1 O Contratante poderá rescindir o contrato, independentemente da conclusão por
prazo, nos seguintes casos:
15.2 Manifesta deficiência do serviço;
15.3 Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste termo;
15.4 Grave falta à juízo do Contratante, devidamente comprovada, após garantido o
contraditório e a ampla defesa;
15.5 Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses de
caso fortuito ou força maior.
15.6 Descumprimento do prazo para início da prestação do serviço;
15.7 Prestação dos serviços de forma inadequada;
15.8 Perda, por parte da Contratada, das condições econômicas, técnicas ou
operacionais necessárias à adequada prestação dos serviços;
15.9 Descumprimento, pela Contratada, das penalidades pelo Contratante.
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Parágrafo Primeiro: O descumprimento das obrigações previstas nesta cláusula,
motivada por denúncias e devidamente apuradas através de processo administrativo,
poderá haver a rescisão do contrato.
Parágrafo Segundo: O presente contrato poderá ainda ser rescindido na seguinte
FORMA:
- UNILATERALMENTE: determinado por ato unilateral e escrito da Administração,
quando prevalecer o interesse público, bem como nas situações previstas nos art. 77 e
seguintes da Lei 8.666/93, sem que assista o direito ao ressarcimento de prejuízos
futuros ao ato da rescisão, ressalvada aquela prevista no § único, do art. 59 da 8.666/93;
II - AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação;
IV - UNILATERAL, AMIGÁVEL OU JUDICIAL: Quando ocorrer qualquer das situações
previstas nos artigos. 77 a 80 da Lei 8.666/93. Nos casos de inexecução parcial ou total
do contrato conforme o disposto no art. 78, inciso 1 a XI, fica estabelecido multa, em
favor do CONTRATANTE, de 10% (dez por cento) do valor do contrato, sem prejuízo
das demais sanções cabíveis.
16. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
16.1 A fiscalização do fornecimento do objeto será exercida por servidor nomeado pelo
contratante, Conforme previsto nos artigos 67 e 73, ambos da Lei n° 8.666/93;
16.2 Ao Contratante reserva-se o direito de rejeitar, o objeto se o mesmo estiver em
desacordo com o estabelecido.
16.3 A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a
responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita execução dos itens deste
Termo de Referência.
16.4 Atestar a execução e a qualidade dos serviços contratados se estes estiverem em
conformidade com as especificações do respectivo objeto contratado.
16.5 Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das cláusulas contratuais,
observando os prazos de vigência e de execução.
16.6 Requerer formalmente ao setor competente, com antecedência, as prorrogações e
aditivos necessários, devidamente justificados.
16.7 Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual e informando sobre
paralisações ou suspensões que ocorram no contrato.
17. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Av. Dom Pedro II, 38, Bairro Centro, E-mail: semedbujaru.pai:;gniait.comTe1: (91) 3746-1366
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17.1 Os licitantes deverão apresentar no mínimo, 2 (dois) atestado de capacidade
técnica, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter
os licitantes aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto
da licitação.
18. DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da
Secretaria Municipal de Educação.

M' Etizete F28-015a`l~eta
Diretora de Fnsino

PoiEia N C221 292 1 -UM

ELIZETE FARO DE OLIVEIRA PALHETA
DIRETORA DE ENSINO SEMED
-

MIRALDO GARCIA
Divisão de Transporte

Av. Dom Pedro 11, 38, Bairro Centro, E-mail: seinedbujaru.patmail.comTeI: (91) 3746-1366
CEP: 68670-000 CNPJ: 05.196.563/0001-10

ÔNIBUS

ÔNIBUS

ESCOLA: EEEFM DOM MÁRIO DE
MIRANDAV. BOAS (CIDADE).
ITINERÁRIO: MOCAJUBA, RAMAL
DOBOM INTENTO, RAMAL DO KM 8
ATÉOSR. BONDEEBAIRROSÃO
JOSÉ.

ESCOLA: EEEFM DOM MÁRIO DE
MIRANDAV. BOAS (CIDADE).
ITINERÁRIO: PA 140 KM 33, RAMAL
DO IPIXUNA, SAINDO PELO
VALVERDE.

w

('1

MICROÔNIBUS

ÔNIBUS

ESCOLA: EMEF SÃOBENEDITO
(SÃO LOPES),ITINERÁRIO:
FAZENDA, SÃO LOPES/
MANGUEIRINHA, SÃO LOPES.

ESCOLA: EEEFM NOVA
PROVIDÊNCIA (PROVIDÊNCIA).
ITINERÁRIO: KM 17, PROVIDÊNCIA.

z

MÉDIA/DIAS
TRABALHADOS
MENSAL

O

n
O

O
CQ

CD

o
36

MANHÃ
TARDE

C\J
C)
<N
Ç)

TARDE

(N

MANHÃ

(N

MANHÃ

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

z

MICROÔNIBUS

1

z

ESCOLA: EEEFM MANUEL GENÉSIO
(CAJUIRA). ITINERÁRIO: RAMAL DO
CANAVIAL, CARIOCA, ARIUBA,
PUXADOR, CAJUIRA.

w
o
O

ÔNIBUS

MÉDIAKMS/DIA
ESTIMADA

o

TURNO

(N

ESCOLA: EEEFMONEIDE AVELINO
FRANÇA (PONTADE TERRA).
ITINERÁRIO: RAMAL DO KM 18,
VILAGE, BACURÍ, AREIAL, PONTA
DETERRA.

LOTAÇÃO
MÍNIMA

o

ESCOLA: EEEFM RAIMUNDO DE
CAMPOS LOPES (PONTA DE
TERRA) E EEEFM ONEIDE AVELINO
FRANÇA (PONTA DE TERRA).
ITINERÁRIO: MANGUEIRÃO, SANTA
RITA, PONTA DETERRA

VEICULO

DESCRIÇÃO DASROTAS (IDA E
VOLTA)

DEPARTAMENTODETRANSPORTEESCOLAR
LOTE0 1 -ROTADOT RANSPORTEESCOLARRODOVIÁRIOSETEMBROÀ DEZEMBRO
(1)

1-

o
o

(N

o

ÔNIBUS

ÔNIBUS

ÔNIBUS

ÔNIBUS

MICROÔNIBUS

o

ESCOLA: EMEF ROSILA TRINDADE
(PA 140- KM 29). ITINERÁRIO:
CASTANHEIRO (EMEIF SANTA
TEREZINHA), PEDREIRA, MARIA1,
PA140- KM 29.

ESCOLA: EMEF ROSILA TRINDADE
(PA 140- KM 29). ITINERÁRIO:
SAGRADA FAMÍLIA, SÃO JUDAS,
BOM SUCESSO, SANTANA, PA 140KM 29.

ESCOLA: EMEF ROSILA TRINDADE
(PA 140 -KM 29). ITINERÁRIO: PA
140 KM 29, MARIQUITA, RAMALDO
POEIRÂO, PA 140-KM 29.

ESCOLA: EMEF SÃOSEBASTIÃO
(SÃOSEBASTIÃO). ITINERÁRIO:
COMUNIDADESÃOJOSÉ, SÃO
MARCOS, BELAVISTA, SÃO
SEBASTIÃO.

ESCOLA: EMEF SÃO SEBASTIÃO
(SÃOSEBASTIÃO). ITINERÁRIO:
SAÍDA RAMAL DO MIGUEL,
PIRAMIDES E TRANS BUJARU, SÃO
SEBASTIÃO.

ESCOLA: EMEF LÁZARO
CONCEIÇÃOSANTOS
(TRAQUATEUA). ITINERÁRIO:
TRANS CURUÇAMBABA, RAMAL DO
CURIMBÓ, RAMAL DO BACURI,
RAMAL DO CEMITÉRIO,
TRAQUATEUA (EMEF LÁZARO
CONCEIÇÃOSANTOS).

MANHÃ

co

(O
LO
Co
11)
0)
11>

1
Z
O
1
Z

TARDE

co
(O
O

(O

1
Z

co

1•-

co

O)

o)
o

o
TARDE

NOITE

TARDE

TARDE

co

MANHÃ

co
('4
('4

ÔNIBUS

TARDE

LIJ

(1)

('4
('4

ESCOLA: EMEF SÃO RAIMUNDO
(SÃO RAIMUNDO). ITINERÁRIO:
RAMAL DOIGARAPEZINHO, SANTO

UJ
D
Q

(O

ÔNIBUS

<
-

(1)

ESCOLA: EMEF SÃO RAIMUNDO
(SÃO RAIMUNDO). ITINERÁRIO:
PONTE DA ALÇAVIÁRIA, ATÉOKM
32, RAMAL DOKM 17 PARA SÃO
RAIMUNDO.

('4
0-

ESCOLA: EMEF LÁZARO
CONCEIÇÃOSANTOS
(TRAQUATEUA). ITINERÁRIO:
RAMAL BELENZINHO ATÉ OPAPA
AÇÚCAR, RAMALDOUNIÃO ATÉ O
SÃO BENTO, TRAQUATEUA (EMEF
- LÁZARO CONCEIÇÃOSANTOS).

1
Z

('4
0

MANHÃ

CM
C'J
('4
CO
('4
('4

o

O
('1

o

MICROÔNIBUS

o

ESCOLA: EMEF. SÃO RAIMUNDO
(SÃO RAIMUNDO). ITINERÁRIO:
PIRABAS, KM 20 DA ALÇA VIÁRIA,
CORINTHIAS, SÃO RAIMUNDO.

ESCOLA: EMEIF SANTO ANDRÉ.
ITINERÁRIO: CANA, PORTO DO
IPIXUNA, BOM JARDIM, SIÃO,
IPIXUNA.

CD

('4

MICROÔNIBUS

(4)

('4

ESCOLA: EMEF. SÃORAIMUNDO
(SÃO RAIMUNDO). ITINERÁRIO:
GUAJARÁ MIRI, PALMEIRINHA, SÃO
RAIMUNDO.

(O

ESCOLA: EMEF SÃO RAIMUNDO
(SÃO RAIMUNDO). ITINERÁRIO:
RAMAL DO CURUÇAMBABA, RAMAL
DO PAJURÁ, RAMAL DA DESANDRA
MARIA, SÃO RAIMUNDO.

AMARO, CURIMBÓ, SÃO
RAIMUNDO.

O
('4

'('4

(1)

(4)
(O
O)

MANHÃ

(('4
('4
('4
('4
('4

co
4')
("4
CD

w

('4
('4

('4
('4

("4
('4

('4

(O

COR: PNATE
COR: PETE 2020
COR: FME

(O

TRANSPORTE DOSALUNOS QUE
ESTUDAM EM INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIORFORA DA SEDE
MUNICIPAL. ITINERÁRIO: PORTO DA
BALSA DE BUJARU-PAATÉ A BR316, MUNICÍPIO DE SANTAIZABEL
DOPARÁ-PA.

'4

ÔNIBUS

('4

ESCOLA: EMEIF SANTO ANTÔNIO.
ITINERÁRIO: RAMAL DA SANTA
MARIA, RAMAL DO IGARAPEZINHO,
PAJURA, CURUÇAMBABA.

('4
('4

MANHÃ

('4

MICROÔNIBUS

O
(O
45

('4
('4

TARDE

O

MANHÃ

(O

ESCOLA: EMEIF SANTA
TEREZINHA. ITINERÁRIO: RAMAL
DA SANTANA, RAMAL DO DICÃO,
CASTANHEIRO.

o)
('4
('4

TARDE

4)

MANHÃ

CD

NOITE

CD

TARDE

(('4

NOITE

(O

TARDE

(O
('4
('4

ÔNIBUS

uJ
NOITE

5J

('4

ESCOLA: EMEIF SÃO MOACIR.
ITINERÁRIO: KM 22, VILA DOS
CAÍTES, RAMAL DA CATITA, RAMAL
DO CAJUÍRA, PA 140- KM 20/PA 140
-KM 17, RAMAL DO TOM, PA 140KM 20.

NOITE

('4

(O
N

p

('4

DEPARTAMENTODETRANSPORTEESCOLAR

('4
('4

o

1—

o

o

o
U)
U)

o

BARCO

oo

BARCO

BARCO

BARCO

ESCOLA: EMEFSÃO BENEDITO
(SÃO LOPES). ITINERÁRIO: SAÍDA
COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO
MARGEM DO RIO GUAMÁ ATÉo
PORTO DO MANGUEIRINHA.

ESCOLA: EMEF SÃO BENEDITO
(SÃO LOPES). ITINERÁRIO: SAÍDA
CARIRU MARGEM DO RIO GUAMÁ
ATÉ OPORTO DO MANGUEIRINHA.

ESCOLA: EMEFSÃO BENEDITO
(SÃO LOPES). ITINERÁRIO: SAÍDA
RIO GUAMÁ, MARGEM DORIO
BUJARU ATÉ OPORTODA
FAZENDA.

ESCOLA:
NOVA
EEEFM
PROVIDÊNCIA
(PROVIDÊNCIA).
ITINERÁRIO: SAÍDA FOZ DO
CASTANHEIRO PARA A ESCOLA.

O
('4

çl

r11

01
çJ

(\i
N
('4

c'S

ww

u)

o
w

(1)

(O

(N

cm

MANHA E
TARDE

cli
c'

MANHA E
TARDE

z
ww
04
('4

ESCOLA: EMEF SÃO BENEDITO
(SÃO LOPES). ITINERÁRIO: SAÍDA
COMUNIDADE BOA ESPERANÇA
MARGEM DO RIO GUAMÁ ATÉ O
PORTO DO MANGUEIRINHA.

o
ocm

ESCOLA: EMEFONEIDE DE
AVELINO FRANÇA. ITINERÁRIO:
SAÍDA DO PORTO DO LAVRADO,
RIO IGARAPÉ-AÇU ATÉ APONTE
DA ESCOLADOM MACEDO COSTA

1—

BARCO

o
o
(1)
w
w

ESCOLA: EEEFM RAIMUNDODE
CAMPOS LOPES (PONTADE
TERRA). ITINERÁRIO: SAIDA SANTA
MARIA ATÉ OPORTO DASPEDRAS.

—J

BARCO

LL

MÉDIADIAS
TRABALHADOS
MENSAL

-J

ESCOLA: EEEFM DOM MÁRIO DE
MIRANDA VILAS BOAS (ZONA
SAÍDA
URBANA). ITINERÁRIO:
MOCAJUBA MARGEM DORIO
GUAMÁ ATÉ A CIDADE.

>

MÉDIAHORAS!
DIAESTIMADA

(1)

TURNO

w
w

LOTAÇÃO
MÍNIMA

1—

VEÍCULO

o

DESCRIÇÃO DASROTAS (IDAE
VOLTA)

o
m
w
N
w

C'1
cm

co

MOTORISTA

O)

(\l
('4

U)

BARCO

MANHA E
TARDE

U)

BARCO

('4

ESCOLA: EMEIF ROSILA TRINDADE
(KM 29 -CURVA). ITINERÁRIO:
SAÍDA DO PORTO DO NAZARÉ ATÉ
0 PORTO DA SANTANA.

MANHA E
TARDE

u)

BARCO

('4
('1

MARGEM DO RIO BUJARU PARA A
PARA A ESCOLA.
ESCOLA: EMEIFSÃO RAIMUNDO
(SÃO RAIMUNDO). ITINERÁRIO:
SAÍDA DO TAPERAÇU ATÉ A PONTE
DA ALÇA VIÁRIA

MANHA E
TARDE

u)

BARCO

ESCOLA:
EEEFM
NOVA
PROVIDÊNCIA. ITINERÁRIO: SAIDA
DOCANA& PARA A PROVIDÊNCIA.
('4

ESCOLA: EMEIFSANTO ANDRÉ.
ITINERÁRIO: SAÍDA MARGEM
DIREITA DO RIO GUAMÁ ATÉ O
PORTO JOJÓ.
ESCOLA: EMEI FSÃO RAIMUNDO
(CANAA). ITINERÁRIO: SAÍDA

BARCO

o
o
Ir

MANHA E
TARDE

MANHA E
TARDE

u)

ESCOLA:
EEEFM
NOVA
PROVIDÊNCIA
(PROVIDÊNCIA).
ITINERÁRIO: SAÍDA CASTANHEIRO
MARGEM DOIGARAPE PARA FOZ.
N
('4

('4

U)
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO
DIRETORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
COORDENADORIA ESTADUAL DO
SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO
MODULAR DE ENSINO

Memorando n°095/2021 - CESOME

Belém, 30 de julho de 2021

Da: Coordenadoria Estadual do Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME/SAEN
Para: Gestores(as), Diretores(as) e Supervisores(as) Pedagógicos(as) do SOME
Assunto:. Retorno às aulas no Sistema de Organização Modular de Ensino/2021

"rezados(as),

Informamos que as atividades não presenciais (atividades remotas) permanecem para todos os alunos e série
do ensino modular, referentes ao II Módulo do ano letivo de 2021, conforme o Calendário do ano letivo de 2021
encaminhado para vossas senhorias via e-mail na data de 29/01/2021:
- II Módulo: 05/maio à 25/agosto/2021

A partir do III Módulo/2021, as aulas retomarão 100% presenciais para todos os alunos e séries do ensin
modular:
- III Módulo: 30/agosto à 01/dezembro

O IV Módulo seguirá com 100% de aulas presenciais para todos os alunos e séries do ensino modular:
-

Módulo: 06/dezembro à 18/fevereiro

Solicitamos que as CARTAS DE APRESENTAÇÃO para atuação no III e IV Módulos sejam entregues ac
professores do SOME no período de 23 à 27/08/2021 e que, impreterivelmente, estejam nas localidades dos referido
circuitos, para ministrarem as aulas presenciais seguindo o Plano de Retorno às Aulas Presenciais aprovado pel
CEE/PA.
Pedimos aos diretores das escolas que mobilizem com antecedência a comunidade escolar do SOME. Outrossim, qu
garantam a reprodução de material impresso para os referidos alunos do SOME, conforme ajustes da CESOME coi
as URE's.
Obs:. As orientações aqui tratadas podem sofrer alterações de acordo com o quadro epidemiológico (COVID-1
divulgado pelas autoridades sanitárias do Estado do Pará.
Isto posto, solicitamos que informem a todos os envolvidos no Sistema de Organização Modular de Ensino.
Regina Ceili Santos Alves
Diretora da Educação Básica
DEB/SAEN/SEDUC
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Rubrica

APRESENTAÇÃO
A Pandemia decorrente da Covid-19 tem trazido inúmeros desafios para a
educação bujaruense, que assim como o restante do mundo, suspendeu o ensino
presencial como medida sanitária de combate e prevenção da propagação do
coronavirus.
A implantação do ensino remoto, então, passou a ser a alternativa nas unidades
públicas de educação básica, e em nossa rede municipal de educação não foi
diferente, tendo seu registro inicial, segundo documento fornecido pelo Conselho
Municipal de Educação-Bujaru (2020), datado do dia 03/08/2020 a 29/12/2020,
referente ao ano letivo de 2020.
Em 2021, ainda inseridos no contexto pandêmico, constatou-se a necessidade
de sua continuação, cujo marco inicial data-se de 22/02/2021, e permanece até o
momento.
É verdade que a emergência e a necessidade da adoção do método remoto de
ensino fizeram com que incertezas, desafios, dificuldades, erros e muitos acertos
permeassem o cotidiano de nossas práticas pedagógicas. Contudo, mostrou-nos o
quanto a educação é importante para o progresso de nossa sociedade e o quanto
precisamos avançar JUNTOS em busca de uma educação de qualidade.
Pensando em tudo isso, e diante das demandas educacionais atuais, assim
como o avanço da vacinação dos profissionais da educação em nosso município, a
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) reestruturou suas ações pedagógicas
para o 20 (segundo) semestre letivo de 2021.
Nessa reestruturação, entre as principais ações a serem desenvolvidas estão a
continuação da adoção do caderno de atividades remotas, a realização de plantões
pedagógicos nas escolas, o retorno do atendimento presencial inicialmente aos 51 e
91 anos do Ensino Fundamental e a realização de uma avaliação diagnóstica
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presencial com todos os alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e
Adultos (EJA).
Diante dessa gradual intensificação das atividades presenciais em nossas
escolas, a SEMED-Bujaru vem, por meio deste plano, apresentar, além das principais
ações pedagógicas a serem desenvolvidas nesses estabelecimentos, orientar quanto
aos procedimentos a serem adotados no que tange, principalmente, ao retorno
presencial dos 50 e 90 anos para que, a partir dessas orientações e protocolos
sanitários, nossas unidades de ensino possam estar elaborando seu Plano de Ação
de Retorno às Aulas Presenciais.
Salientamos que estes encaminhamentos podem sofrer alterações seja para a
necessidade de outras ações pedagógicas, para a suspensão de atendimentos
presenciais mais constantes ou mesmo para o retorno presencial de outras
séries/anos dos segmentos de ensino ao qual nos compete. Todavia, tudo isso
dependerá das demandas educacionais, do cenário epidêmico e do avanço da
vacinação em nosso município.
Acreditamos que se chegamos até aqui, ressignificando nossas ações como
educadores e não deixando a educação parar, enfrentaremos com PROGRESSO
mais este novo cenário educacional em nosso município.
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DIRETRIZES SANITÁRIAS
MEDIDAS GERAIS
•

Usar máscara, obrigatoriamente.

•

Cobrir nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos, nos casos

de tosse e espirros.
•

Lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão,

ou higienizar com álcool em gel 70%.
•

Não cumprimentar com aperto de mãos, beijos e abraços.

•

Respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro.

•

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos e talheres, nem

materiais didáticos, brinquedos ou jogos.
•

Priorizar, sempre que possível, refeições empratadas em vez do

autosserviço.
•

Não compartilhar celulares, nem fazer uso em ambientes sociais sem utilizar

a máscara, cuidando de higienizar frequentemente os aparelhos.
MEDIDAS DE HIGIENE E LIMPEZA AMBIENTAL
•

Estabelecer cronograma de higienização das mãos, na chegada à escola e

durante a rotina diária, no horário do lanche e antes da volta para casa.
•

Estabelecer cronograma de limpeza regular do ambiente escolar, com maior

frequência, especialmente banheiros, maçanetas, carteiras, interruptores, portas,
material de ensino, livros de uso coletivo, entre outros.
•

Garantir em regime de colaboração com os conselhos escolares e SEMED

os materiais necessários para higienização e proteção dos servidores e discentes.
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Estabelecer lista de checagem das atividades de limpeza para controle das

tarefas e de fornecimento de equipamentos de proteção individual(EPI5). Estas listas
deverão estar afixadas em local de fácil visualização e deverão ser assinadas pela
pessoa que foi responsável pela limpeza.
•

Estabelecer fluxo de circulação unilateral dos discentes pelas instituições,

controlar o número de pessoas permitidas nos locais e exibir o número máximo de
pessoas em cada ambiente coletivo.
•

Evitar o uso de ventilador e ar condicionado; caso o ar condicionado seja a

única opção de ventilação, instalar e manter filtros e dutos sempre limpos.

ORIENTAÇÕES A COMUNIDADE ESCOLAR
ORIENTAÇÕES PEDAGÕGICAS
•

Definir estratégias, com a coordenação pedagógica da escola, para elaborar

o Plano de Ação de Retomada às Aulas Presenciais.
•

Promover, em colaboração com entes públicos e outros atores da

comunidade escolar, estratégias de busca ativa das crianças, jovens e adultos que
podem não retornar à escola depois que as atividades presenciais forem retomadas.
•

Desenvolver estratégias de comunicação com as famílias e/ou com o próprio

aluno, quando maior de idade.

ORIENTAÇÕES À EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA
•

Orientar os coordenadores pedagógicos no alcance de clareza intelectual e

na elaboração de projetos de acompanhamento aos professores durante o período do
ensino híbrido.
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Mobilizar por meio dos coordenadores pedagógicos, os professores por área

de conhecimento para colaborar na elaboração de situações didáticas que resultem
em efetivas aprendizagens.
•

Monitorar continuamente as práticas escolares e da aprendizagem dos

alunos por meio dos coordenadores pedagógicos, para nortear o replanejar as ações
pedagógicas propostas pela Rede de Ensino.
•

Implementar, acompanhar e avaliar, em parceria com o coordenador (a)

pedagógico (a), a efetivação das propostas pedagógicas contidas no plano de retorno
às atividades presenciais.
•

Orientar, acompanhar, registrar e fazer devolutivas sobre os serviços da

secretaria e da coordenação pedagógica das escolas.
•

Monitoramento dos resultados das avaliações pedagógicas para tomada de

decisões referentes ao planejamento e organização do trabalho escolar, por meio de
fichas e relatórios com foco na aprendizagem dos alunos;
•

Manter a comunicação fluente por meio de canais acessíveis entre a

instituição, comunidade escolar e Secretaria Municipal de Educação.

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES ESCOLARES
Priorizar o acolhimento dos estudantes e devidos cuidados com aspectos
socioemocionais na retomada às aulas presenciais.
•

Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde- Bujaru sobre

como proceder no momento de retorno às aulas e atividades presenciais.
•

É de responsabilidade dos diretores o planejamento dos procedimentos

adotados, encaminhando à Secretaria Municipal de Educação- Bujaru (SEMED), após
executado.
•

É de responsabilidade da direção acompanhar a execução das
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atividades dos docentes.
•

Realizar busca ativa e ações específicas focadas nos alunos com mais risco

iminente de evasão.
•

Acompanhar a organização das salas de aula, de modo a respeitar o

distanciamento e o quantitativo de alunos, conforme os protocolos e orientações de
atendimento presencial escalonado.
Orientar as famílias quanto à organização da rotina de funcionamento da
Unidade Escolar, informando aos pais o horário de atendimento presencial
escalonado, protocolos a serem cumpridos e atividades complementares a serem
recebidas e devolvidas.

ORIENTAÇÕES AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS
Receber os materiais de apoio pedagógico quando enviados pela SEMED
e/ou os produzidos pelos docentes, a fim de subsidiar a retomada do ensino, tomando
as providências cabíveis em conjunto com a direção para viabilizar a distribuição aos
alunos, conforme o Plano de Ação estabelecido pela escola.
•

De volta às aulas presenciais, um dos grandes desafios é realizar ajustes no

planejamento pedagógico, de forma que asseguremos estabelecer um cenário que
preencha as lacunas do período de realização das atividades não presenciais e
atenda às novas demandas do retorno presencial. Dessa forma, é relevante um
planejamento que estabeleça as prioridades a serem executadas, garantindo o
retorno da rotina pedagógica e do ensino presencial.
Orientar as famílias de modo presencial somente em casos excepcionais e,
preferencialmente, não presencial, quanto à organização da rotina de funcionamento
da Unidade Escolar, informando aos pais o horário de atendimento presencial
escalonado, protocolos a serem cumpridos e atividades complementares a serem
recebidas e devolvidas.
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Revisar, junto com os docentes, os Planos de Curso de cada etapa de ensino,
de modo a assegurar formas de alcance das competências e objetivos de
aprendizagem.
Realizar ações de comunicação junto aos professores, estudantes e suas
respectivas famílias.
o

Organizar, em conjunto com os professores, a efetiva aplicação dos

conteúdos mínimos necessários referente as disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática, visando a preparação dos discentes ao SAEB.
Organizar, em conjunto com os docentes, as atividades pedagógicas de
forma presencial e não presencial complementares, para cumprimento da carga
horária anual prevista para aplicação do currículo continuum, com foco no processo
de aprendizagem.
o

Acompanhar a frequência/infrequência dos alunos, para evitar a

evasão/abandono, acionando os órgãos competentes, quando necessário, bem como
acompanhar a devolução das atividades complementares, para cômputo da carga
horária anual.
Realizar a Busca Ativa Escolar, especialmente dos alunos que não
realizaram as atividades não presenciais do primeiro semestre.
Acompanhar, monitorar, registrar e validar o cumprimento da carga horária
de trabalho dos professores, junto à secretaria e a direção escolar.

ORIENTAÇÕES AOS DOCENTES
o

O docente deverá, conforme seu horário de aula se fazer presente à Unidade

de Ensino para o desenvolvimento de suas atividades.
o

Ministrar os conteúdos, incluindo os relacionados ao contexto da saúde

pública e saúde mental.
Elaborar as atividades para as aulas presenciais, bem como materiais de
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ô

atividades complementares para casa, tendo como base os conteúdos mínimos
ministrados.
o

Orientar e monitorar, durante as aulas, o distanciamento social dos alunos

em sala, bem como o cumprimento das regras sanitárias estabelecidas;
Orientar e acompanhar a execução e devolução das atividades
complementares dos alunos.
Engajar-se no processo de planejamento e elaboração das ações
pedagógicas propostas pelo plano emergencial.

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS
o

Comparecer à escola somente nos dias de aula, conforme o cronograma

estabelecido pela escola.
o

Dentro da Unidade Escolar, ir direto para a sala e lá permanecer durante todo

o período de aula, usando obrigatoriamente a máscara durante todo o período que
estiver na escola, mantendo o distanciamento social e cumprindo as regras sanitárias.
Utilizar cabelos presos, evitando acessórios e adereços.
O aluno deverá levar seu copo, caneca ou garrafa de água, tendo a
possibilidade de reabastecê-la na escola, evitando compartilhamento.
•

Só poderão ir ao banheiro 1 (um) aluno, por vez.

•

Participar das aulas presenciais e receber os materiais complementares com

atividades para casa.
•

Devolver as atividades conforme o cronograma estabelecido pela escola

para cômputo da frequência e/ou atividades avaliativas.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS
É desejável manter contato virtual estreito com a escola, com vistas a
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participar dessa rotina e garantir um melhor atendimento ao aluno, direcionando-se
de forma presencial à escola, somente quando necessário.
Orientar seu filho/aluno que leve para a escola somente os materiais
necessários que serão utilizados para as aulas do dia.
Orientar seu filho/aluno quanto à chegada à escola, a utilização constante
de máscara, regras sanitárias e comportamento durante o período em que estiver na
escola, protegendo a si e aos outros.
Orientar e acompanhar a realização das atividades complementares, para
casa, bem como a devolução dessas atividades no prazo estipulado.

ORIENTAÇÕES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
•

Usar máscara, obrigatoriamente.

•

Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.
Utilizar os braços em casos de tosse e espirros, para proteger as outras

pessoas.
Evitar, o máximo possível, o contato com as superfícies do veículo.
Deixar as janelas do transporte abertas, quando possível.
•

Acomodar-se intercalando um assento ocupado e um livre.

•

Higienizar as mãos com álcool em gel 70% durante o percurso.
Fazer a higienização das mãos, assim que entrar na escola.
Fazer a higienização das mãos, assim que entrar em casa no retorno da

escola.

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
CADERNOS DE ATIVIDADES REMOTAS
Para o segundo semestre de atividades letivas, o município continuará com a
adoção do caderno de atividades remotas como principal instrumento de aula. As
turmas prioritárias (50 e 91 anos) que terão retorno presencial de acordo com o
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calendário escolar receberão o caderno como complementação de aulas, e as turmas
que não retornarem presencialmente continuarão com o atendimento remoto.
Destaca-se que para o atendimento de todas as turmas, de forma escalonada,
haverá plantões pedagógicos e diagnose presencial.

PLANTÕES PEDAGÓGICOS

Os plantões pedagógicos são momentos em que escola e família estreitam sua
relação para diálogo e orientações acerca das demandas educacionais. Neste
momento de pandemia, onde tem se adotado até o presente momento o ensino
remoto e a família passou a ser parceira no processo de ensino, este tipo de atividade
pedagógica torna-se indispensável.
Entendendo a relevância desta prática para o retorno gradual das aulas
presenciais, propomos, a realização dos plantões pedagógicos.
Nesta fase, a qualidade do ensino e a segurança somente serão possíveis se
houver um esforço conjunto, compreensão, cooperação e espírito de solidariedade.
Por esta razão, alguns pontos precisam ser observados:
•

Caberá a cada Unidade de Ensino deliberar sobre a viabilidade local da
sua realização e informar a todos os componentes envolvidos (docente,
pais e/ou alunos) o horário de atendimento presencial escalonado para
agendamento, os protocolos de segurança a serem cumpridos e as
práticas pedagógicas disponíveis a serem desenvolvidas;

•

O docente deverá, conforme seu horário de aula, se fazer presente à
Unidade de Ensino para o desenvolvimento das atividades pedagógicas.

•

Na impossibilidade devidamente justificada de atendimento presencial
pelo docente, fica permitido a realização do plantão pedagógico através
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de alternativas não presenciais.
•

O atendimento do aluno e/ou responsável deverá ocorrer de forma
agendada e escalonada.

•

A Escola deverá ainda orientar e monitorar, durante a prática pedagógica,
o distanciamento social dos alunos e/ou responsáveis, bem como o
cumprimento das regras sanitárias estabelecidas.

Estas práticas pedagógicas serão computadas com a carga horária de 10
horas/dia para cada dia de plantão realizado nos dois turnos, na escola. Para a
captação legal desta ação e a computação em carga horária letiva será oferecido pela
Secretaria Municipal de Educação um instrumento padrão para a organização das
informações acerca do mesmo, em anexo.
RETORNO DOS 50 E 90 ANOS ÀS AULAS PRESENCIAIS
Para o retorno presencial dos 51e 9° anos que estão envolvidos na prova SAEB
será aplicado o método híbrido de ensino (presencial e não presencial). Neste retorno,
as aulas presenciais do 50 ano terão 4 horas/dia de duração e as do 9° ano, 6
horas/aula de duração, sendo o restante das aulas e da computação da carga horária
extraídas dos cadernos de atividades remotas. No entanto, dependendo dos objetivos
educacionais traçados pelo professor, outras atividades/aulas não presenciais podem
ser realizadas e incluídas pelo discente, cabendo à equipe gestora e pedagógica o
acompanhamento e registro detalhado das mesmas como forma de computar a carga
horária.
Ainda sobre esse retorno, o modelo de atendimento dos alunos será escalonado
em 50% do número de alunos da turma, como mostra os quadros de atendimento
presencial do 51a 91anos.
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Quadro de atendimento presencial das turmas dos
51 anos envolvidas na prova SAEB.
50

ANO

ATENDIMENTO PRESENCIAL ESCALONADO (50%)
MÊS: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
SEMANAl
DIA

DIA

GRUPO
A

SEMANA2
DIA

GRUPO GRUPO
B

A

DIA

SEMANA3
DIA

DIA

SEMANA4
DIA

DIA

GRUPO

GRUPO

GRUPO

GRUPO

GRUPO

B

A

B

A

B

Observações
•

A escola atenderá 50% dos alunos em cada turma por grupo.

•

Cada grupo de alunos terá (1) um dia de atendimento presencial semanal de

quatro horas/dia de aula.
•

O grupo "A" e "B" refere-se ao quantitativo fracionado (50%) de cada turma,

sendo a soma de A e B o agrupamento total de alunos por turma.
•

Os mesmos grupos, em seus respectivos dias, terão aula de Língua

Portuguesa e Matemática, priorizando sua preparação ao SAEB, assim como algumas
dificuldades de aprendizagem nas respectivas disciplinas.
•

As aulas destinadas ao SAEB no caderno de atividades remotas poderão ser

melhor esclarecidas nestes encontros presenciais.
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Quadro de atendimento presencial das turmas do 9° ano

90

ANO

ATENDIMENTO PRESENCIAL ESCALONADO (50%)
MÊS: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO
SEMANA 2

SEMANA 1
DIA

DIA

DIA

DIA

GRUPO

GRUPO

GRUPO

GRUPO

A

B

A

B

Observações
A escola atenderá 50% dos alunos em cada turma por grupo.
Cada grupo de alunos terá (1) um dia de atendimento presencial quinzenal,
totalizando (2) dois atendimentos ao mês de (6) seis horas/dia de aula.
O grupo A" e 'B" refere-se ao quantitativo fracionado (50%) de cada turma,
sendo a soma de A e B o agrupamento total de alunos por turma grupo.
Os mesmos grupos, em seus respectivos dias, terão aula de Língua
Portuguesa e Matemática, priorizando sua preparação ao SAEB, assim como algumas
dificuldades de aprendizagem nas respectivas disciplinas.
As aulas destinadas ao SAEB no caderno de atividades remotas poderão ser
melhor esclarecidas nestes encontros presenciais.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PRESENCIAL
Com o objetivo de traçar o perfil de saída em relação à aprendizagem, em no
mínimo, Língua Portuguesa e Matemática, propomos a realização de uma diagnose
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presencial com todos os alunos do Ensino Fundamental e da EJA a ocorrerconforme
o quadro abaixo.
Quadro de ações e data para a aplicação da diagnose presencial
PERÍODO

AÇÕES
Reunião da SEMED com diretores e coordenadores

28/09/2021

para apresentação dos instrumentos da diagnose
presencial.

08a 12/11/2021

Aplicação
Sistematização dos dados e elaboração de um

12/11 a 06/12/2021

relatório final
Até 07/12/2021

Entrega dos dados sistematizados à SEMED.

Para a realização da diagnose presencial com todos os alunos, orienta-se o modelo
escalonado em 50% para turmas com até 40 alunos, para turmas com mais de 40 alunos,
orienta-se um escalonado de 30%, 30% e 40%. Caso a turma tenha menos de 20 alunos,
a realização presencial poderá ser feita com até 100% da turma de uma só vez. Vejamos a
simulação dessa realização com estes percentuais.
Quadro de simulação do escalonado em 50%.

Aplicação da diagnose Presencial
Turma de até 40 alunos
SEMANA (08 a 12/1 1/2021)
DIA

DIA

GRUPO A

GRUPO B

(50%)

(50%)

Quadro de simulação do escalonado em 30%, 30% e 40%.
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Aplicação da diagnose Presencial
Turma de mais 40 alunos
SEMANA (08 a 12/11/2021)
DIA

DIA

DIA Z

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

(30%)

(30%)

(40%)

Observação: a ordem da porcentagem para a aplicação da diagnose pode
ser reorganizada conforme a organização da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como sabemos, os desafios, neste momento de pandemia, são muitos e para
que a educação não pare e aconteça, esforço, dedicação, união e ressignificação
precisam ser constantes no processo de ensino, também é necessário considerar este
plano, assim como as informações e orientações sanitárias para este novo cenário
educacional em nosso município. Neste sentido, acreditamos no trabalho colaborativo,
na riqueza do conhecimento científico de cada profissional, na experiência pedagógica
para planejar e realizar ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens,
mesmo que, antes, não tenhamos vivido e nem estudado em nossa formação inicial,
sobre educação em período emergencial.
Por isso, se o ensino remoto nos mostrou o quanto criativo e profissional estamos
sendo, certeza que adentraremos o segundo semestre letivo com mais firmeza quanto
aos objetivos educacionais traçados e nós, enquanto Secretaria, esperamos contar
com a comunidade escolar em geral, assim como, estaremos a disposição da mesma
para que juntos possamos avançar em mais um novo desafio educacional e com isso,
podermos colaborar para uma educação de qualidade e de equidade.
Acreditamos que não será fácil o (re)pensar e o (re)fazer pedagógico em época
e pandemia, pois profissionais, teorias, metodologias, avaliações, recursos,
administração, infraestrutura, entre outros, além de precisarem estar adaptados a este
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novo contexto, precisam estar alinhados em um mesmo objetivo, e em um mesmo
trabalho, e este plano de retorno é uma das iniciativas para isso. Evidente que esse,
talvez não contemple todas as especificidades e variantes de nossas escolas, e os
encaminhamentos que as mesmas precisam ter nestes casos, cabendo o diálogo com
nossa secretaria sobre isso para melhor encaminharmos de como proceder, caso a
escola necessite; contudo, ele nos apresenta, inicialmente, caminhos a seguir que,
com certeza, trarão grandes contribuições a nossas ações pedagógicas.
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PREFEITURA DE BUJARU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD

PROCESSO N°. 15.603/2021-SEMED
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA() - SEMEI)
OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
transporte escolar.

A
Coordenação de Compras,
Senhora Coordenadora,
Segue o processo para providenciar quanto a elaboração de cotação de
preços e mapa comparativo.
Após, encaminha-se os autos a DIRETORIA DE CONTABILIDADE E
ORÇAMENTO, para informar disponibilidade orçamentaria e posteriormente, retornem
á Secretaria Municipal de Administração para prosseguimento do feito.

Atenciosamente,
Bujar ', 13 de :gosto de 2021.

Marcia Valéria de
Secretária Municipal e

o

za e Souza Trindade
inistração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10

OFICIO CIRCULAR N° 163/2021- DC/PMB
Bujaru-PA, 16 de agosto de 2021.
TRANSPORTADORA PANTOJA - L. DOS S. PANTOJA & CIA LTDA
CNPJ. N° 23.177.28910001-14
RUA PADRE VITORIO, N° 214
CIDADE NOVA -IGARAPÉ-MIRI - PARÁ.

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Transporte Escolar,
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.

Prezado(a) Senhor(a),
Venho por meio desta, solicitar de Vossa Senhoria cotação de preço para a
eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Transporte Escolar,
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação no município de Bujaru/PA.
Neste contexto, a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte
escolar para zona rural e urbana do município de Bujaru/PA deve atender o calendário letivo escolar
de 2021, termo de referência, podendo ser prorrogado nas formas da autorização contida no artigo 57,
H, da lei 8666/93 e alterações posteriores.
Destaca-se ainda que os roteiro do transporte escolar que a Contratada efetuará
será conforme os turnos e itinerários estabelecidos na planilha, em anexo, e deve ainda obedecer os
seguintes requisitos:
1. A validade da cotação de preços deve ser no mínimo 30 (trinta) dias
2. A cotação de preços tem que estar datada e assinada pelo responsável do
orçamento.

Atenciosamente,

FERNANDA SANTOS PANTOJA
Coordenadora do Departamento de Compras

Av. Dom Pedro II, 38, Bairro Centro, E-mail: semedbujaru.paCgmail.comTel: (91) 3746-1366
CEP: 68670-000 CNPJ: 05.196.563/0001-10

