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Oficio nº 020/2019 
 

Nova Esperança do Piriá, 08 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
Ao Excelentíssimo 
ANTONIO VALCIRLEI HOLANDA DE SOUZA 
Prefeito Municipal 
 
 
Ref.: Solicitação de Contratação 
 
 

     Excelentíssimo Prefeito Municipal, mediante solicitações apresentadas com 

referência ao objeto para o ano de 2019, solicito através deste a possível abertura de um 

Processo novo de Modalidade Pregão para o procedimento licitatório e que seja 

providenciado pesquisa de preços para a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação 

do Serviço de Locação, Implantação e Manutenção de Software do Gestor Escolar, para 

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB de Nova 

Esperança do Piriá/PA. 

 

  

                  Segue em anexo, o Termo de Referência com as descrições e quantitativos 

do objeto citado acima. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Maria Valdirene de Sousa Saraiva 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS/MODULOS PREÇO GLOBAL R$ 

01 
Gestão Acadêmica & Pedagógica 

(web/desktop) 
 

02 
Matrículas Online - Portal de Matrículas 

(web) 
03 Diário de Classe (web/desktop) 
04 Diário/Portal do Aluno/Responsável (web) 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

PREÇO GLOBAL R$ 

01 

Serviços técnicos especializados de capacitação 
de servidores para a correta utilização dos 
sistemas/módulos de Gestão Acadêmica & 
Pedagógica (web/desktop), Matrículas Online - 
Portal de Matrículas (web), Diário de Classe 
(web/desktop), Diário/Portal do 
Aluno/Responsável (web). 

 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS PREÇO 
GLOBAL R$ 

Serviço de conversão de dados legado referente aos anos letivos 
de 2019 à 2020 conforme itens abaixo; 
A. Cadastro de 70 Escolas no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais específicos do município; 
B. Dados históricos da movimentação das Escolas dos anos 

letivos de 2019 à 2020 no padrão do educacenso mais dados 
adicionais específicos do município; 

c. Cadastro de Funcionários no padrão do educacenso, mais os 
dados adicionais relativos as informações contratuais e a 
carreira dos funcionários (Nível, Classe e Referência); 

D. Dados da movimentação da vida funcional dos servidores, 
tais como, licenças, atestados, lotação, cedência, com 
início e fim das referidas movimentações e carga horaria 
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para as movimentações de lotação; 
E. Cadastro do Alunos no padrão do educacenso, mais os 

dados adicionais específicos do município; 
F. Dados da movimentação das matriculas dos alunos referente 

aos alunos letivos de 2019 à 2020 no padrão do educacenso 
mais dados adicionais específicos do município; 

G. Cadastro de Turmas no padrão do educacenso, mais os 
dados adicionais específicos do município; 

H. Vinculação dos componentes curriculares, docentes 
titulares e docentes substitutos, quantidade de aulas anuais e 
carga horária mensal e anual; 

1. Vinculação dos auxiliares de turmas, no padrão do 
eduacenso e quantidade de aulas aunais e carga horaria, 
mensal e anual; 

J. Vinculação dos alunos matriculados nas turmas, no padrão 
do educacenso mais os dados adicionais específicos do 
município; 

K. Dados de frequências, notas, conceitos, pareceres e 
acompanhamento extracurriculares com os seus respectivos 
resultados finais de todas as matriculas de todas as escolas 
referentes aos alunos letivos de 2019 à 2020; 

L. Históricos Escolares dos anos letivos de 2019 à 2020 no 
padrão do município mais dados adicionais específicos do 
município 
 

JUSTIFICATIVA 

          O Poder Executivo do Município de Nova Esperança Piriá vem buscando novos 
métodos e meios gerenciais visando melhorar ainda mais a gestão da educação 
municipal no que tange a Secretaria Municipal de Educação SEMED – com foco no 
aprimoramento do atendimento ao cidadão e dos seus servidores, enquadramento às 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis que regulam as atividades de 
gestão pública municipal e nos avanços tecnológicos que impulsionam os Governos 
Municipais a elaborar novos meios de controle, aperfeiçoar os seus processos 
operacionais e aumentar a sua eficiência, resultando em ganhos de produtividade e 
redução nos gastos.  
 
          Em convergência aos anseios do município que hoje em dia ainda utiliza uma 
série de procedimentos manuais, o que no cenário atual não são mais aceitáveis, e que 
isso principalmente prejudica a prestação de serviços públicos do município, a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA PIRIÁ visa através deste 
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processo, promover a automatização dos procedimentos administrativos com softwares, 
modernos e ágeis, que permitam uma gestão moderna e integrada da SEMED e 
ESCOLAS, tais quais, Gestão Acadêmica, Pedagógica, Gestão de Diário de Classe e 
Gestão de Desempenho Educacional, além do Gerenciamento Administrativo de 
Servidores, Docentes e não Docentes, Transporte Escolar, Merenda Escolar, Compras, 
Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, com a alimentação diária de dados, 
possibilitando a elaboração e emissão de relatórios de acompanhamento das atividades, 
bem como a emissão de relatórios consolidados, desta forma atendendo aos requisitos 
necessários ao atendimento das legislações internas e externas do município. 
 
           Portanto, buscando viabilizar esse objetivo com a melhor relação custo x 
benefício, faz-se necessária o PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO GLOBAL 
para Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação do Serviço de Locação, 
Implantação e Manutenção de Software do Gestor Escolar, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação e FUNDEB de Nova Esperança 
do Piriá/PA. 

 
 

 

 

 

Nova Esperança do Piriá, 08 de Fevereiro de 2019. 
 

 

 

 

_____________________________________________ 
Maria Valdirene de Sousa Saraiva 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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