ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA
Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços e implantação de solução
de gestão escolar.

O presente processo licitatório justifica-se pela necessidade da aquisição dos serviços de software
voltado para as melhorias educacionais na implantação, manutenção e migração do banco de dados
da Secretaria de Educação para o software público i-EDUCAR, com o objetivo de alcançar avanços
no ensino público Municipal.
O software possibilitará uma gestão integrada de todo o sistema educacional da Secretaria Municipal
de Educação, permitindo um controle de informações indispensáveis aos trabalhos desta Secretaria
que resultará na elaboração de planos de ações capazes de garantir uma qualidade na prestação dos
serviços de educação a todos do Município.
O sistema de informática possibilitará a integração de informações de todas as unidades educacionais
e administrativas pela Secretaria, permitindo ao gestor minimizar as diferenças entre as unidades,
possibilitando uma qualidade de ensino igualitário a todos os munícipes, garantindo aos pais a mesma
qualidade de ensino em toda a rede pública de educação, e responsabilizando-se aos pais e aos
responsáveis o acesso as informações sobre a vida acadêmica de seus filhos, tais como notas, faltas e
ocorrências.
O sistema contribuirá ainda, para o controle pedagógico, que envolve, principalmente, as operações
da Secretaria de Educação e escolas, fazendo com quê todos os educadores possam compartilhar às
suas experiências com os outros e também os seus problemas e soluções.
Na contratação irá incluir o aproveitamento de todos os bancos de dados já existentes na Secretária
para software público í-educar, visando o princípio da economicidade, tendo em vista a redução de
custo propiciada com a contratação de serviços baseado em software livre e outras vantagens já
reconhecidas em outras esferas governamentais.
Santa Maria das Barreiras – PA, 01 de outubro de 2021.
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