
   

OFICIO N° 051/2019 – Secretaria Municipal de Educação de Primavera - SEMED 
                                                                      

    Primavera – Pará, 08 de março de 2019. 
 
 
Ao Setor de Licitações 
Comissão Permanente de Licitação  
       
 
 Cumprimentando-a, vimos por meio deste solicitar que sejam realizados os 
procedimentos para abertura de Processo Licitatório na modalidade Pregão para Registro 
de Preços para a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de Programas 
de Software na Área de Educação – Gestor Escolar, a qual será responsável pela 
implantação e gerenciamento de Sistema de Gestão Escolar em todas as escolas municipais 
de Primavera.  

          Os serviços contratados compreendem a implantação de Gestor Escolar em 
quantos computadores forem necessários e Treinamento do corpo Docente e administrativo 
das escolas. A utilização do programa será necessária durante o ano Letivo de 2019. 
 

 
Sem mais nada a tratar, minhas sinceras estimas e apreço. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Rodrigues da Silva 
Secretário Municipal de Educação 
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JUSTIFICATIVA 
 

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PUBLICA  
(PROGRAMA DE COMPUTADOR VOLTADO PARA O SETOR ESCOLAR PUBLICO) 

 
 
 
 
O município de Primavera possui atualmente onze escolas municipais, atendendo 

uma grande quantidade de educandos de nível de ensino infantil e fundamental. Todas as 
escolas necessitam manter os dados e informações de todos os alunos matriculados, bem 
como realizar a emissão de documentos e relatórios escolares, exigindo-se para tanto a 
utilização de um sistema que possibilite a alimentação de varias informações de forma 
rápida, simples e dentro das necessidades dos serviços da Administração Escolar. 

 
A implantação e utilização do Programa de Gestão Escolar mediante sistema de 

gestão permitira a adequações dentro das exigências e necessidades dos trabalhos que 
devem ser feitos pelas escolas, integralizando e centralizando as informações necessárias 
de todas as redes de escolas municipais em um único banco de dados. Possibilitará a 
emissão de vários documentos escolares, com recursos online que irão facilitar o trabalho 
dos professores e demais profissionais de educação, os quais poderão utilizar a 
programação via internet estando na escola ou em suas residências, trazendo 
economicidade e agilidade aos serviços não sendo necessária a aquisição de documentos 
impressos por gráficas que seriam preenchidos a mão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandre Rodrigues da Silva 
Secretario Municipal de Educação 
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