
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 

REFERENTE: PREGÃO Nº 199/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL  

 

PROCESSO N.º: 00471.11.07.611.2020 
 

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados para elaboração de 
Trilhas Pedagógicas, com roteiro de atividades e seleção de conteúdos digitais para atender 
estudantes das diferentes etapas, fases e anos de escolarização da Educação Infantil, Anos Iniciais, 
Anos Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a fim de compor Banco de 
Trilhas Pedagógicas da SEDUC, tendo como referências a Base Nacional Comum Curricular, o 
Referencial Curricular Municipal de Camaçari e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis 
(ODS). 

. 

QUESTIONAMENTOS:  
 
1. As Trilhas Pedagógicas (objeto do edital) seguirão conteúdos designados pela CONTRATANTE, 
sendo a CONTRATADA encarregada pela adequação do material ao ambiente virtual? Ou, tanto a 
criação/escolha do conteúdo quanto à adequação serão de responsabilidade da CONTRATADA? 
 
2. Os roteiros das atividades deverão ser direcionados aos alunos ou aos professores? 
 
3. A CONTRATADA deverá fornecer o ambiente virtual/plataforma ou esse será disponibilizado pela 
CONTRATANTE? 
 
4. Uma vez arrematado o lote, os atestados de capacidade técnica deverão ser entregues na versão 
original, com firma reconhecida ou poderão ser entregues  cópias simples? 
 
 
RESPOSTAS:  
 
Em resposta ao questionamento apresentado pela Secretaria da Educação foi dito que:  
 
1 – Conforme consta no item 7 do Termo de Referência do edital de licitação: 
  

7. DA METODOLOGIA 
7.1 A elaboração das Trilhas Pedagógicas, com roteiro de atividades e 
seleção de conteúdos digitais, deverá obedecer a seguinte metodologia: 
I - Definição de planos de trabalho para elaboração de trilhas pedagógicas, 
com roteiro de atividades e seleção de conteúdos digitais, considerando a 
BNCC, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
em articulação com o Comitê de Curadoria de Conteúdos e Atividades do 
Projeto “Mais e Melhor Educação: Em Casa”. 
V- Submissão das Trilhas Pedagógicas elaboradas para a apreciação e 
validação do Comitê de Curadoria de Conteúdos e Atividades do Projeto “Mais 
e Melhor Educação: Em Casa”. 

  
Assim, antes da elaboração das Trilhas pedagógicas a empresa contratada deve elaborar planos de 
trabalho para cada etapa/fase/modalidade de ensino, incluindo uma proposta de conteúdos a serem 
contemplados, tendo como referência a BNCC, o Referencial Curricular da Rede Municipal de Ensino 
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de Camaçari e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esses planos de trabalho devem ser 
apresentados aos Comitês de Curadoria da etapa/fase/modalidade correspondente para análise, 
contribuições e validação. Após a aprovação do plano de trabalho pelos Comitês de Curadoria é que 
as Trilhas serão elaboradas e no final serão apresentadas para aprovação dos referidos Comitês. Em 
resposta a este trecho da pergunta: “Ou, tanto a criação/escolha do conteúdo quanto à adequação 
serão de responsabilidade da CONTRATADA”, ressalta-se que o objeto do edital: 
  

Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados para 
elaboração de Trilhas Pedagógicas, com roteiro de atividades e seleção de 
conteúdos digitais para atender estudantes das diferentes etapas, fases e 
anos de escolarização da Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais do 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, a fim de compor Banco 
de Trilhas Pedagógicas da SEDUC, tendo como referências a Base Nacional 
Comum Curricular, o Referencial Curricular Municipal de Camaçari e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). 

  
Assim, a contratação prevê elaboração de Trilhas Pedagógicas, com roteiro de atividades e seleção 
de conteúdos digitais e não apenas escolha de conteúdo e sua adequação. 
  
  
2 – Conforme prevê o objeto da licitação 
  

“[...] elaboração de Trilhas Pedagógicas, com roteiro de atividades e seleção 
de conteúdos digitais para atender estudantes das diferentes etapas, fases e 
anos de escolarização da Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais do 
Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos[...], 

  
Assim, as Trilhas Pedagógicas devem ser direcionadas para os estudantes, usando uma linguagem 
adequada a cada faixa etária da etapa/fase/modalidade de ensino. Ressalta-se, que no caso das 
Trilhas Pedagógicas da Educação Infantil, as Trilhas devem ser direcionadas para as famílias que 
acompanham as crianças nas atividades remotas, por conta da suspensão das atividades presenciais 
das escolas. Desse modo, a linguagem adotada não deve ser para um professor e sim para um 
adulto que apoia a educação das crianças em casa. 
 
3 – De acordo com o item 7 do Termo de Referência do edital: 

  
VI- Publicação das Trilhas Pedagógicas elaboradas e dos conteúdos digitais 
selecionados, no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Educação para 
compor o Banco de Trilhas Pedagógicas da SEDUC, observando que sejam 
contextualizadas às possibilidades de acesso virtual das famílias e dos 
estudantes. 

  
Como está bem claro no inciso acima, a contratação prevê que a empresa contratada, além da 
elaboração das Trilhas Pedagógicas realize a sua publicação no sítio eletrônico da Secretaria 
Municipal de Educação. Dessa forma, o ambiente onde as Trilhas Pedagógicas serão publicadas é de 
propriedade da própria Secretaria. 
 
4 – Conforme prevê o edital no item: 

  
“11.2.8 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados 
em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples neste caso, 
mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação”. 
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Como trata-se de um pregão eletrônico e não haverá sessão presencial para apresentação dos 
documentos originais para conferência, recomenda-se que os atestados de capacidade técnica sejam 
apresentados em cópias autenticadas. 
 
 
Em, 20/11/2020. 
 

Atenciosamente,  

 

Wadna Cheile Melo da Costa 

Pregoeira da COMPEL 


