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RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 

 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 

DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE 

SOFTWARE COM MÓDULOS DE ATIVIDADES 

CURRICULARES PEDAGÓGICAS E COM ASSESSORAMENTO E 

SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS 

ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA. 

 

JUSTIFICATIVA: A escolha do Fornecedor, apesar de já ter sido 

mencionada várias vezes, se dá pela singularidade apresentada do 

SOFTWARE COM MÓDULOS DE ATIVIDADES CURRICULARES 

PEDAGÓGICAS E COM ASSESSORAMENTO E SUPORTE 

TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS E 

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Destacamos os itens abaixo como condicionantes da escolha do 

SOFTWARE COM MÓDULOS DE ATIVIDADES CURRICULARES 

PEDAGÓGICAS da empresa EDUCARBR SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS LTDA inscrita no CNPJ nº 35.940.921/0001-19, 

citamos: 

1 - A empresa possui de uma equipe técnica especializada para que 

possa atender a contratada de maneira rápida e eficiente pois requer uma 

equipe de programadores e um corpo técnica com espartisse na área da 

educação de maneira geral e específica do Município para propor ações de 

imediatas a gestão educacional do Município de Cametá/PA. 

2 - O software com módulos de atividades curriculares dentro de 

plataforma realiza o gerenciamento de toda a rede municipal de educação 

juntamente com equipe técnica especializada realizam a parametrização das 

habilidades e competências de todos os alunos de rede, identificando as 

habilidades e compentencias com o menor percentual de compreensão. 

Através do estudo técnico especializado com o diagnostico da rede e 

apresentado o planejamento técnico pedagógico para a Secretaria de 

Educação para realizar as ações de intervenções como: a adequação do 

software para atender os alunos e os professores para que possam realizar o 
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feedback entre professor x aluno, possibilitando aos docentes o treinamento 

e aperfeiçoamento através da ferramentas  tecnológicas fazendo a interação 

com os alunos para suprir as dificuldades apresentadas por pela rede 

Municipal de Educação. 

3 - O estudo técnico realizado pela equipe técnica especializada, 

promove a apresentação de maneira sugestiva para a secretaria de educação, 

as orientações técnicas na elaboração do plano de metas e ações as unidades 

de ensino da rede, com acompanhamento aos dados educacionais e 

elaboração de metas para a secretaria e unidades de ensino garantindo o 

apoio na elaboração de planos curriculares de recuperação da aprendizagem 

e protocolos para combater abandono escolar por conta da pandemia. 

4 - As licenças de uso deste software é do tipo multiusuários, 

independentemente do número de profissionais, de máquinas, de acessos 

concorrentes, possibilitando a utilização por vários usuários 

simultaneamente, disponível para os 32 mil alunos das unidades escolares, 

sem que a administração precise pagar mais pelos ser4viços adicionais. 

5 - As licenças de uso deste software funciona nas plataformas 

Android e iOS a partir das versões min 6.0 e igual ou superior a 9.0 e tem 

interface gráfica padronizada. 

6 - As atualizações das licenças de uso de software para as Unidades 

escolares são realizadas de forma automática, sem a intervenção do usuário. 

É notória em razão da empresa encontrada e da necessária confiança 

do gestor, haja vista as qualificações e know how da empresa que exerce tal 

serviço, figurando, portanto, que não existe outro que reúna os mesmos 

requisitos, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. Ademais, para a 

configuração de hipótese de inexigibilidade de licitação para a contratação 

de ditos serviços singulares, imprescindível é a notória especialização da 

contratada. Desta feita, em face ao princípio da legalidade, moralidade e 

eficiência dos atos administrativos esculpida no art. 37 da Constituição 

Federal de 1988 cumulada com os dispositivos. 

Demais justificativas encontram-se no Termo de Referência e 

Justificativa Técnica.  

 

Cametá/PA, 04 de agosto de 2020. 
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