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JUSTIFICATIVA 
 

Objeto: Refere-se à Sistema de Registro de Preço para possível futura contratação de empresa especializada em desenvolvimento 

de sistemas integrados de gestão educacional aplicado exclusivamente ao setor público para fornecimento de licença de uso de 

software por prazo determinado (locação), com atualizações que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, 

serviços de implantação, conversão de dados legado, treinamento, suporte e atendimento técnico de todos os sistemas/módulos 

fornecidos, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I). 

 

 

JUSTIFICATIVA: O Poder Executivo do Município de Brasil Novo/PA por meio do Fundo Municipal de Educação, 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 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO visa através deste 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 Registro de Preço para 

possível futura contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas informatizados de gestão educacional 

aplicado exclusivamente ao setor público, para o fornecimento de licença de uso de software, manutenção evolutivas e corretivas, 

serviço de conversão de dados legado, serviço de capacitação, implantação, suporte e atendimento técnico de todos aplicativos e 

módulos. 

 

 

 

 

Brasil Novo/PA, 17 de março de 2022. 
 
 
 
 
 

WEDERSON NOIMINCHE 

Secretário Municipal de Educação 
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