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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

ADJUDICAÇÃO PP 003/2017

                                                                               TERMO DE ADJUDICAÇÃO
 
A Comissão Central de Licitação - CCL da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, através do pregoeiro infra-
assinado, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 1º da Portaria nº 021/2017, exarada pelo Gabinete do

Prefeito em 02 de janeiro de 2017, considerando o inteiro teor dos autos do processo administrativo no 100/2017, que deu

origem a licitação na modalidade Pregão Presencial no 003/2017, objetivando a presente licitação tem por objeto a eventual
contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de serviços de Implantação, Conversão, Treinamento, concessão de
licença de uso de Software de Gestão Escolar (Educacional) bem como, Testes e Serviços de Manutenção, Atendimento e
Suporte Técnico online e presencial, de interesse da secretaria municipal de educação e considerando ainda, o resultado do
julgamento do processo licitatório acima identificado, adjudica o objeto supra à empresa: W. DE Q. VIEIRA-ME, situada na Av.
Brasil,  699, Qd. 5 Lt.  16  – Coimbra- Araguaína-TO, Cep: 77.826-566, inscrita no CNPJ sob o nº  07.467.975/0001-73.
conforme segue abaixo:
 
ITEM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EDUCACIONAL EM 75 UNIDADES EDUCACIONAIS
UNID: UN
QUANT: 01
VALOR MENSAL R$: R$ 22.200,00
DESCRIÇÃO:
1- Importar os dados já cadastrados do Educacenso;
2 - Instalação do software em todas as escolas e creches e secretaria de educação;
3 – Realizar treinamentos para todos os profissionais que irão utilizar o sistema; inclusive para a equipe técnica da secretaria
municipal de educação;
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4 – Criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do município;
5 – Configuração do sistema para funcionamento;
Prazo de 30 dias para conclusão
 
ITEM: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA
UNID: MÊS
QUANT: 12
VALOR MENSAL R$: R$ 28.150,00
DESCRIÇÃO:
1- O Software a ser contratado deverá atender a todas as características a seguir expostas a fim de garantir atendimento ás
necessidades mínimas de gestão educacional em todas as 75 unidades educacionais e secretaria de educação.
 
2 - O sistema deverá ter como característica principal a organização e seleção dos dados em níveis de acesso, estabelecidos
como Município, secretaria, escola, esfera (estadual, municipal, federal ou particular) e anos letivos. Este gerenciamento é
necessário para unificação e centralização dos dados da rede municipal de ensino em uma base de dados única e para acesso
das informações via INTERNET;
 
3  -  Os  sistemas deverão  ser  desenvolvidos  em plataforma Visual  e  utilizar  as  mais  recentes  e  atuais  tecnologias  de
desenvolvimento de software;
 
4 - O Software deverá funcionar em rede com servidores Windows 2000 Professional ou superior.
 
5 - O Software deverá ser desenvolvido na linguagem Delphi e/ou php e/ou Java e/ou outra linguagem com características
similar, utilizando banco de dados Microsoft SQL-Server ou mySql.
 
6 - O acesso a qualquer informação deverá ser em tempo real por meio de conexões de redes (cabos ou wireless) entre
escolas e secretaria ou pela internet, independente do numero de usuários ou conexões.
 
7 – O sistema deverá atualizar-se automaticamente com as novas versões e realizar o backup de segurança dos dados sem
interferência do usuário.
 
8 – NA VERSÃO ONLINE O Servidor central (Data Center) deverá ser oferecido pela contratada, não cabendo a contratante
nenhum custo adicional  pelo  gerenciamento,  manutenção,  segurança e trafego dos dados e deverá estar  a  disposição
integralmente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
 
9 - O Software deverá utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão OBDC/OLEDB a partir de outros utilitários ou
aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc.
 
10 - O Software deverá garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados
por meio de triggers ou constraints.
 
11 - O Software deverá funcionar em ambiente cliente-servidor
 
12 - A solução deverá apresentar igual versão em off-line (desktop) para instalação nas escolas que ainda não possuem
internet banda larga, independente de porte da escola, zona rural ou urbana;
 
13 - A solução deverá permitir o envio para a base de dados centralizada dos dados digitados nas escolas off-line, de forma
automática sem interferência do usuário.  De forma a garantir  que na secretaria de educação tenha acesso a todas as
informações de todas as escolas;
 
14 - O Software deverá permitir a exportação de relatórios e consultas do sistema para pdf, rtf e xls, via interface do sistema,
para posterior edição do usuário;
 
15 – O Sistema deverá disponibilizar recursos de imagens e recursos gráficos na interface do sistema;
 
16 - O Software deverá atender a toda a Educação Básica (infantil, Fundamental e Ensino Médio) nas modalidades do Ensino
Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;
 
17 - A solução deverá apresentar total compatibilidade com princípios do MEC e INEP na estruturação dos níveis de ensino e
demais fundamentos e regras para a exportação para o EDUCACENSO do INEP;
 
18 - O Software deverá possuir recursos internos e externos de Backup das bases de dados.
 
19 - O Software deverá vir acompanhado de um modulo de mineração de dados permitindo a visualização de assuntos na
forma de cubos, para auxiliar os gestores da secretaria de educação na análise de informações estratégicas para a utilização
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do módulo.
 
20 - O Software deverá permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, promovendo rotinas de
atualização automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões, as atualizações não devem
ter intervenção do usuário, e não devem impedir a utilização do sistema, devendo as mesmas serem executadas em segundo
plano.
 
21 - O Software deverá permitir a gestão de controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas personalizadas com
teclado codificado para garantir  maior segurança das informações. Com níveis de acesso de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO,
EXCLUSÃO E VISUALIZAÇÃO de cada tela ou modulo do sistema.
 
22 - O Software deverá registrar em arquivo de auditoria de todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os
respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário.
 
23 - O Software deverá manter histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora e nome do usuário;
 
24 - O Software deverá manter log de auditoria das inclusões, alterações e exclusões efetuadas sobre todas as tabelas do
sistema, tendo como opção deixar os usuários finais parâmetro para escolher quais tabelas desejam ser ou não auditadas.
 
25 - O Software deverá executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
26 - O Software deverá possuir ambiente para usuários fazerem consultas online dos manuais do sistema e todos os manuais
devem estar atualizados em tempo real com a versão em uso; também deverá ter disponível para os usuários vídeo aulas
sobre o software.
 
27 – O software deverá apresentar um  DASHBOARD que permita disponibilizar um painel de controle de informações
estratégicas e gerenciais, necessárias e úteis para a Gestão centralizada e descentralizada, em tempo real.
 
28 - O Software deverá possibilitar a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-
fonte. Visando a agilidade e disponibilidade destes novos relatórios;
 
29 - O Software deverá possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio
de acesso.
 
30 - O Software deverá permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade e tipo de ensino, de maneira que
utilizando uma única base de dados para todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou
alterar os dados de escolas que não sejam de sua responsabilidade, via interface do sistema.
 
31 - O Software deverá prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas por usuário
ou grupo de usuários, via interface do sistema.
 
32 - Em todas as telas do sistema, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para incluir, alterar, excluir, pesquisar, os
dados, via interface do próprio sistema.
 
33 - O Software deverá possibilitar acesso concorrente de múltiplos usuários
 
34 - Possibilidade de ser desenvolvido em banco de dados único para todas as unidades de ensino vinculadas a secretaria de
educação, sem necessidade de rotinas de transferência ou integração de dados entre bases de dados.
 
35 - Possibilitar que todos os módulos do sistema sejam integrados e acessarem uma única base de dados.
 
36 - Ser desenvolvido em interface gráfica.
 
37  -  Permitir  a  visualização  dos  relatórios  em tela,  bem como possibilitar  que  sejam salvos  em disco  para  posterior
reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de página e o número de cópias a serem impressas,
além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.
 
38 - Possibilitar que toda atualização de dados seja realizada de forma on-line.
 
39 - O Software deverá permitir o envio de recados entre seus usuários. Com arquivos em anexo. Ter opção de envio de
recados para todos os professores da turma alertando os mesmos sobre alunos novatos ou transferidos.
 
40 – Na versão off-line para escolas sem acesso a internet: possibilitar o envio do diário eletrônico do professor para pen drive,
com base de dados especifica mostrando apenas a turma do mesmo.
40.1 - Permitir cópia de segurança do diário do pen drive.
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40.2 - Permitir o envio e recebimento do diário no pen drive pela interface do sistema.
40.3 - A versão no pen drive deverá ter a mesma interface da online e permitir os mesmos recursos.
40.4 - O banco de dados utilizado na versão off-line não deve obrigar a instalação de qualquer gerenciador externo, devendo o
banco ser manipulado e acessado pela própria aplicação sem dependências externas.
Este recurso visa a possibilidade de que os professores possam estar preenchendo seus diários em qualquer computador  e
lugar, sem ter a necessidade de ser feito no servidor local da escola off-line.
 
41 - A solução deve apresentar ferramenta para mineração de dados que permita o agrupamento das diversas unidades
escolares, com as seguintes especificações
 

Permitir Criação de layouts para as colunas selecionadas
Permitir a Gravação dos layouts
Permitir a Recuperação dos Layouts Salvos
Permitir a Impressão das consultas
Permitir a exportação das consultas para outros formatos
Permitir montar gráficos das colunas por seleção
Permitir escolher modelos de gráficos.
Permitir a criação de novos mineradores mediante definição de novas expressões sql
Permitir a gravação de novos mineradores em banco de dados sendo disponibilizados para todos os usuários de forma
automática.

 
42 – com objetivo de aumentar a autonomia para os técnicos de Informática da Secretaria e usuários em geral a solução
deverá utilizar e disponibilizar ferramenta de GERAÇÃO DE RELATÓRIOS com as seguintes Características:
 

Possibilidade de alterar e criar relatórios sem precisar liberar novas versões do projeto;
Exportação dos relatórios para vários formatos, excel, bmp, jpg, word, pdf,  html, etc.. além de envio por email em
qualquer formato;
Etiquetas em qualquer formato, com assistente para criação de vários modelos ou personalizado;
Relatórios em n colunas;
Referencia cruzada (cross tab) - relatórios sumarizados em linhas e colunas;
Criação de gráficos;
Visualização do relatório no ambiente de desenho;
Suporte a imagens buscando direto do banco de dados (campo imagem);
Campo memorando para mala direta com alinhamento justificado, onde tem-se a necessidade de montar textos e
buscando informações de uma ou mais consultas;
Quebras e ordenação, subtotalização e n níveis.

 
43 - Permitir que os relatórios sejam processados e criados no servidor, fazendo o download e abertura automática no terminal
cliente, a fim de diminuir o trafego de dados na rede, melhorando o desempenho.
 
44 - Executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
45 - Permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade, de maneira que utilizando uma única Base de dados para
todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou alterar os dados de escolas que não sejam de
sua responsabilidade, via interface do sistema
 
46 - Possuir ferramenta para a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-fonte. Ex:
utilização de mineradores ou editores de relatórios
 
47 - Garantir a integridade referencial dos dados.
 
48 - Efetuar atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações imediatamente após o término da
transação
 
49 - Emitir alertas e avisos ao operador.
 
50 - Permitir inclusão no cabeçalho dos relatórios do logomarca do município, denominação da Unidade Escolar, Data e hora
da emissão.
 
51 - Permitir exportação das informações tratadas pelo Sistema em arquivos XML, TXT, outros.
 
52 - Possuir a versão offline para a instalação local do sistema sem a necessidade de um servidor local nas unidades, para
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depois ser importado ao servidor central da Secretaria de Educação, utilizando meios externos para transferência de Banco de
dados.
  
 
Por fim, cumpre destacar que fica resguardado ao poder executivo municipal de Açailândia-MA, representado pelo prefeito
municipal, o direito de revogar esta licitação por razões de interesse público, suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocações de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
conforme preceitua o artigo 49, da Lei Federal nº 8.999/93 e ulteriores alterações.
 
Açailândia (MA), em 17 de março de 2017.
 
 

Regivane Mendes Cavalcante.
Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL

ATO CONVOCATÓRIO ATA REGISTRO DE PREÇOS PP 008/2017

                                                                             ATO CONVOCATÓRIO
 
Pelo presente instrumento e com base no item 13.2.do edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 008/2017,
amparado pelo artigo 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/02, convocamos essa empresa, T A LIMA COMERCIO E SERVIÇOS-
ME, situada na Rod. BR 222 KM 05, Nº 305 A- Bairro: Parque das Nações – Açailândia-MA, Cep: 65.930-000, inscrita no CNPJ
sob o nº  22.844.424/0001-75, para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na
Prefeitura Municipal de Açailânida, com sede na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia - MA,
para assinatura da ata de registro de preços a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, com itens e
valores vencidos conforme segue:
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR  UNIT.
R$

01 Refeição Individual tipo Marmitex em embalagem de alumínio nº 09 (arroz branco ou temperado),
feijão, farofa, 02 (dois) tipos de carne (vermelha e branca), legumes ou salada, purê de batata e
macarrão.

31.000 Unid R$ 15,50

02 Refeição Individual  tipo  self  service  simples,  com arroz  (branco  ou  com cenoura)  e  feijão
temperado com cheiro verde (branco, mulatinho ou de corda), macarrão, salada de verdura cozido
com maionese ou purê de batata inglesa ou macaxeira, frango ou carne bovina ou suína (grelhado),
com peso livre no self service.

1.150 Unid R$ 27,50

 
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas).
 
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa,
decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades
previstas em lei.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 14 de março de 2017.
 
Recebi em: _____/______/_________.
 
Assinatura/rubrica: _____________________________________________________
 
C.I. nº: ______________________________, CPF nº: _________________________

PREGÃO PRESENCIAL

ATO CONVOCATÓRIO PP 003/2017

                                                                        ATO CONVOCATÓRIO
Pelo presente instrumento e com base no item 13.2.do edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 003/2017,
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amparado pelo artigo 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/02, convocamos essa empresa, W. DE Q. VIEIRA- ME, situada na Av.
Brasil, 699, Qd. 5, Lt.16 , – Coimbra- Araguaína-TO, Cep: 77.826-566, inscrita no CNPJ sob o nº  07.467.975/0001-73, para
comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Açailânida,
com sede na Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia - MA, para assinatura da ata de registro
de preços a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, com itens e valores vencidos conforme segue:
 
ITEM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EDUCACIONAL EM 75 UNIDADES EDUCACIONAIS 
UNID: UN
QUANT: 01
VALOR MENSAL R$: R$ 22.200,00
 
1- Importar os dados já cadastrados do Educacenso;
2 - Instalação do software em todas as escolas e creches e secretaria de educação;
3 – Realizar treinamentos para todos os profissionais que irão utilizar o sistema; inclusive para a equipe técnica da secretaria
municipal de educação;
4 – Criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do município;
5 – Configuração do sistema para funcionamento;
Prazo de 30 dias para conclusão
 
 
ITEM: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA
UNID: MÊS
QUANT: 12
VALOR MENSAL R$: R$ 28.150,00
 
1- O Software a ser contratado deverá atender a todas as características a seguir expostas a fim de garantir atendimento ás
necessidades mínimas de gestão educacional em todas as 75 unidades educacionais e secretaria de educação.
 
2 - O sistema deverá ter como característica principal a organização e seleção dos dados em níveis de acesso, estabelecidos
como Município, secretaria, escola, esfera (estadual, municipal, federal ou particular) e anos letivos. Este gerenciamento é
necessário para unificação e centralização dos dados da rede municipal de ensino em uma base de dados única e para acesso
das informações via INTERNET;
 
3  -  Os  sistemas deverão  ser  desenvolvidos  em plataforma Visual  e  utilizar  as  mais  recentes  e  atuais  tecnologias  de
desenvolvimento de software;
 
4 - O Software deverá funcionar em rede com servidores Windows 2000 Professional ou superior.
 
5 - O Software deverá ser desenvolvido na linguagem Delphi e/ou php e/ou Java e/ou outra linguagem com características
similar, utilizando banco de dados Microsoft SQL-Server ou mySql.
 
6 - O acesso a qualquer informação deverá ser em tempo real por meio de conexões de redes (cabos ou wireless) entre
escolas e secretaria ou pela internet, independente do numero de usuários ou conexões.
 
7 – O sistema deverá atualizar-se automaticamente com as novas versões e realizar o backup de segurança dos dados sem
interferência do usuário.
 
8 – NA VERSÃO ONLINE O Servidor central (Data Center) deverá ser oferecido pela contratada, não cabendo a contratante
nenhum custo adicional  pelo  gerenciamento,  manutenção,  segurança e trafego dos dados e deverá estar  a  disposição
integralmente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
 
9 - O Software deverá utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão OBDC/OLEDB a partir de outros utilitários ou
aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc.
 
10 - O Software deverá garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados
por meio de triggers ou constraints.
 
11 - O Software deverá funcionar em ambiente cliente-servidor
 
12 - A solução deverá apresentar igual versão em off-line (desktop) para instalação nas escolas que ainda não possuem
internet banda larga, independente de porte da escola, zona rural ou urbana;
 
13 - A solução deverá permitir o envio para a base de dados centralizada dos dados digitados nas escolas off-line, de forma
automática sem interferência do usuário.  De forma a garantir  que na secretaria de educação tenha acesso a todas as
informações de todas as escolas;
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14 - O Software deverá permitir a exportação de relatórios e consultas do sistema para pdf, rtf e xls, via interface do sistema,
para posterior edição do usuário;
 
15 – O Sistema deverá disponibilizar recursos de imagens e recursos gráficos na interface do sistema;
 
16 - O Software deverá atender a toda a Educação Básica (infantil, Fundamental e Ensino Médio) nas modalidades do Ensino
Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;
 
17 - A solução deverá apresentar total compatibilidade com princípios do MEC e INEP na estruturação dos níveis de ensino e
demais fundamentos e regras para a exportação para o EDUCACENSO do INEP;
 
18 - O Software deverá possuir recursos internos e externos de Backup das bases de dados.
 
19 - O Software deverá vir acompanhado de um modulo de mineração de dados permitindo a visualização de assuntos na
forma de cubos, para auxiliar os gestores da secretaria de educação na análise de informações estratégicas para a utilização
do módulo.
 
20 - O Software deverá permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, promovendo rotinas de
atualização automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões, as atualizações não devem
ter intervenção do usuário, e não devem impedir a utilização do sistema, devendo as mesmas serem executadas em segundo
plano.
 
21 - O Software deverá permitir a gestão de controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas personalizadas com
teclado codificado para garantir  maior segurança das informações. Com níveis de acesso de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO,
EXCLUSÃO E VISUALIZAÇÃO de cada tela ou modulo do sistema.
 
22 - O Software deverá registrar em arquivo de auditoria de todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os
respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário.
 
23 - O Software deverá manter histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora e nome do usuário;
 
24 - O Software deverá manter log de auditoria das inclusões, alterações e exclusões efetuadas sobre todas as tabelas do
sistema, tendo como opção deixar os usuários finais parâmetro para escolher quais tabelas desejam ser ou não auditadas.
 
25 - O Software deverá executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
26 - O Software deverá possuir ambiente para usuários fazerem consultas online dos manuais do sistema e todos os manuais
devem estar atualizados em tempo real com a versão em uso; também deverá ter disponível para os usuários vídeo aulas
sobre o software.
 
27 – O software deverá apresentar um  DASHBOARD que permita disponibilizar um painel de controle de informações
estratégicas e gerenciais, necessárias e úteis para a Gestão centralizada e descentralizada, em tempo real.
 
28 - O Software deverá possibilitar a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-
fonte. Visando a agilidade e disponibilidade destes novos relatórios;
 
29 - O Software deverá possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio
de acesso.
 
30 - O Software deverá permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade e tipo de ensino, de maneira que
utilizando uma única base de dados para todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou
alterar os dados de escolas que não sejam de sua responsabilidade, via interface do sistema.
 
31 - O Software deverá prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas por usuário
ou grupo de usuários, via interface do sistema.
 
32 - Em todas as telas do sistema, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para incluir, alterar, excluir, pesquisar, os
dados, via interface do próprio sistema.
 
33 - O Software deverá possibilitar acesso concorrente de múltiplos usuários
 
34 - Possibilidade de ser desenvolvido em banco de dados único para todas as unidades de ensino vinculadas a secretaria de
educação, sem necessidade de rotinas de transferência ou integração de dados entre bases de dados.
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35 - Possibilitar que todos os módulos do sistema sejam integrados e acessarem uma única base de dados.
 
36 - Ser desenvolvido em interface gráfica.
 
37  -  Permitir  a  visualização  dos  relatórios  em tela,  bem como possibilitar  que  sejam salvos  em disco  para  posterior
reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de página e o número de cópias a serem impressas,
além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.
 
38 - Possibilitar que toda atualização de dados seja realizada de forma on-line.
 
39 - O Software deverá permitir o envio de recados entre seus usuários. Com arquivos em anexo. Ter opção de envio de
recados para todos os professores da turma alertando os mesmos sobre alunos novatos ou transferidos.
 
40 – Na versão off-line para escolas sem acesso a internet: possibilitar o envio do diário eletrônico do professor para pen drive,
com base de dados especifica mostrando apenas a turma do mesmo.
40.1 - Permitir cópia de segurança do diário do pen drive.
40.2 - Permitir o envio e recebimento do diário no pen drive pela interface do sistema.
40.3 - A versão no pen drive deverá ter a mesma interface da online e permitir os mesmos recursos.
40.4 - O banco de dados utilizado na versão off-line não deve obrigar a instalação de qualquer gerenciador externo, devendo o
banco ser manipulado e acessado pela própria aplicação sem dependências externas.
Este recurso visa a possibilidade de que os professores possam estar preenchendo seus diários em qualquer computador  e
lugar, sem ter a necessidade de ser feito no servidor local da escola off-line.
 
41 - A solução deve apresentar ferramenta para mineração de dados que permita o agrupamento das diversas unidades
escolares, com as seguintes especificações
 

Permitir Criação de layouts para as colunas selecionadas
Permitir a Gravação dos layouts
Permitir a Recuperação dos Layouts Salvos
Permitir a Impressão das consultas
Permitir a exportação das consultas para outros formatos
Permitir montar gráficos das colunas por seleção
Permitir escolher modelos de gráficos.
Permitir a criação de novos mineradores mediante definição de novas expressões sql
Permitir a gravação de novos mineradores em banco de dados sendo disponibilizados para todos os usuários de forma
automática.

 
42 – com objetivo de aumentar a autonomia para os técnicos de Informática da Secretaria e usuários em geral a solução
deverá utilizar e disponibilizar ferramenta de GERAÇÃO DE RELATÓRIOS com as seguintes Características:
 

Possibilidade de alterar e criar relatórios sem precisar liberar novas versões do projeto;
Exportação dos relatórios para vários formatos, excel, bmp, jpg, word, pdf,  html, etc.. além de envio por email em
qualquer formato;
Etiquetas em qualquer formato, com assistente para criação de vários modelos ou personalizado;
Relatórios em n colunas;
Referencia cruzada (cross tab) - relatórios sumarizados em linhas e colunas;
Criação de gráficos;
Visualização do relatório no ambiente de desenho;
Suporte a imagens buscando direto do banco de dados (campo imagem);
Campo memorando para mala direta com alinhamento justificado, onde tem-se a necessidade de montar textos e
buscando informações de uma ou mais consultas;
Quebras e ordenação, subtotalização e n níveis.

 
43 - Permitir que os relatórios sejam processados e criados no servidor, fazendo o download e abertura automática no terminal
cliente, a fim de diminuir o trafego de dados na rede, melhorando o desempenho.
 
44 - Executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
45 - Permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade, de maneira que utilizando uma única Base de dados para
todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou alterar os dados de escolas que não sejam de
sua responsabilidade, via interface do sistema
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46 - Possuir ferramenta para a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-fonte. Ex:
utilização de mineradores ou editores de relatórios
 
47 - Garantir a integridade referencial dos dados.
 
48 - Efetuar atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações imediatamente após o término da
transação
 
49 - Emitir alertas e avisos ao operador.
 
50 - Permitir inclusão no cabeçalho dos relatórios do logomarca do município, denominação da Unidade Escolar, Data e hora
da emissão.
 
51 - Permitir exportação das informações tratadas pelo Sistema em arquivos XML, TXT, outros.
 
52 - Possuir a versão offline para a instalação local do sistema sem a necessidade de um servidor local nas unidades, para
depois ser importado ao servidor central da Secretaria de Educação, utilizando meios externos para transferência de Banco de
dados.
 
 
 
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs
(oito horas) às 12:00hs (doze horas).
 
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa,
decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades
previstas em lei.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 21 de março de 2017.
 
 
 
Recebi em: _____/______/_________.
 
Assinatura/rubrica: _____________________________________________________
 
C.I. nº: ______________________________, CPF nº: _________________________

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO PP 003/2017

                                                                         AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna público aos
interessados  através  deste  instrumento,  o  resultado  do  julgamento  da  proposta  de  preço  apresentada  na  licitação  da
modalidade Pregão Presencial nº 003/2017, objetivando a Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para execução de
serviços de Implantação, Conversão, Treinamento, concessão de licença de uso de Software de Gestão Escolar (Educacional)
bem como, Testes e Serviços de Manutenção, Atendimento e Suporte Técnico online e presencial, de interesse da secretaria
municipal de educação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Açailândia. Considerando que o critério de
julgamento das propostas de preços determinado pelo edital da licitação acima identificada foi do tipo menor preço por item,
obtivemos assim a seguinte classificação do presente processo licitatório à empresa:
 
Empresa: W. DE Q. VIEIRA-ME.
CNPJ nº: 07.467.975/0001-73
Endereço: Av. Brasil,699 Quadra 05 Lote 16   Bairro: Coimbra – Araguaína-TO
Telefone: (63) 3415-2323
E-mail: financeiroergon@gmail.com
Representante Legal: Luciano de Queiroz Vieira.
CPF nº: 995.081.411-15
 
 
ITEM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EDUCACIONAL EM 75 UNIDADES EDUCACIONAIS 
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UNID: UN
QUANT: 01
VALOR MENSAL R$: R$ 22.200,00
 
1- Importar os dados já cadastrados do Educacenso;
2 - Instalação do software em todas as escolas e creches e secretaria de educação;
3 – Realizar treinamentos para todos os profissionais que irão utilizar o sistema; inclusive para a equipe técnica da secretaria
municipal de educação;
4 – Criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do município;
5 – Configuração do sistema para funcionamento;
Prazo de 30 dias para conclusão
 
 
ITEM: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA
UNID: MÊS
QUANT: 12
VALOR MENSAL R$: R$ 28.150,00
 
1- O Software a ser contratado deverá atender a todas as características a seguir expostas a fim de garantir atendimento ás
necessidades mínimas de gestão educacional em todas as 75 unidades educacionais e secretaria de educação.
 
2 - O sistema deverá ter como característica principal a organização e seleção dos dados em níveis de acesso, estabelecidos
como Município, secretaria, escola, esfera (estadual, municipal, federal ou particular) e anos letivos. Este gerenciamento é
necessário para unificação e centralização dos dados da rede municipal de ensino em uma base de dados única e para acesso
das informações via INTERNET;
 
3  -  Os  sistemas deverão  ser  desenvolvidos  em plataforma Visual  e  utilizar  as  mais  recentes  e  atuais  tecnologias  de
desenvolvimento de software;
 
4 - O Software deverá funcionar em rede com servidores Windows 2000 Professional ou superior.
 
5 - O Software deverá ser desenvolvido na linguagem Delphi e/ou php e/ou Java e/ou outra linguagem com características
similar, utilizando banco de dados Microsoft SQL-Server ou mySql.
 
6 - O acesso a qualquer informação deverá ser em tempo real por meio de conexões de redes (cabos ou wireless) entre
escolas e secretaria ou pela internet, independente do numero de usuários ou conexões.
 
7 – O sistema deverá atualizar-se automaticamente com as novas versões e realizar o backup de segurança dos dados sem
interferência do usuário.
 
8 – NA VERSÃO ONLINE O Servidor central (Data Center) deverá ser oferecido pela contratada, não cabendo a contratante
nenhum custo adicional  pelo  gerenciamento,  manutenção,  segurança e trafego dos dados e deverá estar  a  disposição
integralmente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
 
9 - O Software deverá utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão OBDC/OLEDB a partir de outros utilitários ou
aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc.
 
10 - O Software deverá garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados
por meio de triggers ou constraints.
 
11 - O Software deverá funcionar em ambiente cliente-servidor
 
12 - A solução deverá apresentar igual versão em off-line (desktop) para instalação nas escolas que ainda não possuem
internet banda larga, independente de porte da escola, zona rural ou urbana;
 
13 - A solução deverá permitir o envio para a base de dados centralizada dos dados digitados nas escolas off-line, de forma
automática sem interferência do usuário.  De forma a garantir  que na secretaria de educação tenha acesso a todas as
informações de todas as escolas;
 
14 - O Software deverá permitir a exportação de relatórios e consultas do sistema para pdf, rtf e xls, via interface do sistema,
para posterior edição do usuário;
 
15 – O Sistema deverá disponibilizar recursos de imagens e recursos gráficos na interface do sistema;
 
16 - O Software deverá atender a toda a Educação Básica (infantil, Fundamental e Ensino Médio) nas modalidades do Ensino
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Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;
 
17 - A solução deverá apresentar total compatibilidade com princípios do MEC e INEP na estruturação dos níveis de ensino e
demais fundamentos e regras para a exportação para o EDUCACENSO do INEP;
 
18 - O Software deverá possuir recursos internos e externos de Backup das bases de dados.
 
19 - O Software deverá vir acompanhado de um modulo de mineração de dados permitindo a visualização de assuntos na
forma de cubos, para auxiliar os gestores da secretaria de educação na análise de informações estratégicas para a utilização
do módulo.
 
20 - O Software deverá permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, promovendo rotinas de
atualização automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões, as atualizações não devem
ter intervenção do usuário, e não devem impedir a utilização do sistema, devendo as mesmas serem executadas em segundo
plano.
 
21 - O Software deverá permitir a gestão de controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas personalizadas com
teclado codificado para garantir  maior segurança das informações. Com níveis de acesso de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO,
EXCLUSÃO E VISUALIZAÇÃO de cada tela ou modulo do sistema.
 
22 - O Software deverá registrar em arquivo de auditoria de todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os
respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário.
 
23 - O Software deverá manter histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora e nome do usuário;
 
24 - O Software deverá manter log de auditoria das inclusões, alterações e exclusões efetuadas sobre todas as tabelas do
sistema, tendo como opção deixar os usuários finais parâmetro para escolher quais tabelas desejam ser ou não auditadas.
 
25 - O Software deverá executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
26 - O Software deverá possuir ambiente para usuários fazerem consultas online dos manuais do sistema e todos os manuais
devem estar atualizados em tempo real com a versão em uso; também deverá ter disponível para os usuários vídeo aulas
sobre o software.
 
27 – O software deverá apresentar um  DASHBOARD que permita disponibilizar um painel de controle de informações
estratégicas e gerenciais, necessárias e úteis para a Gestão centralizada e descentralizada, em tempo real.
 
28 - O Software deverá possibilitar a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-
fonte. Visando a agilidade e disponibilidade destes novos relatórios;
 
29 - O Software deverá possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio
de acesso.
 
30 - O Software deverá permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade e tipo de ensino, de maneira que
utilizando uma única base de dados para todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou
alterar os dados de escolas que não sejam de sua responsabilidade, via interface do sistema.
 
31 - O Software deverá prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas por usuário
ou grupo de usuários, via interface do sistema.
 
32 - Em todas as telas do sistema, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para incluir, alterar, excluir, pesquisar, os
dados, via interface do próprio sistema.
 
33 - O Software deverá possibilitar acesso concorrente de múltiplos usuários
 
34 - Possibilidade de ser desenvolvido em banco de dados único para todas as unidades de ensino vinculadas a secretaria de
educação, sem necessidade de rotinas de transferência ou integração de dados entre bases de dados.
 
35 - Possibilitar que todos os módulos do sistema sejam integrados e acessarem uma única base de dados.
 
36 - Ser desenvolvido em interface gráfica.
 
37  -  Permitir  a  visualização  dos  relatórios  em tela,  bem como possibilitar  que  sejam salvos  em disco  para  posterior
reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de página e o número de cópias a serem impressas,
além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.
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38 - Possibilitar que toda atualização de dados seja realizada de forma on-line.
 
39 - O Software deverá permitir o envio de recados entre seus usuários. Com arquivos em anexo. Ter opção de envio de
recados para todos os professores da turma alertando os mesmos sobre alunos novatos ou transferidos.
 
40 – Na versão off-line para escolas sem acesso a internet: possibilitar o envio do diário eletrônico do professor para pen drive,
com base de dados especifica mostrando apenas a turma do mesmo.
40.1 - Permitir cópia de segurança do diário do pen drive.
40.2 - Permitir o envio e recebimento do diário no pen drive pela interface do sistema.
40.3 - A versão no pen drive deverá ter a mesma interface da online e permitir os mesmos recursos.
40.4 - O banco de dados utilizado na versão off-line não deve obrigar a instalação de qualquer gerenciador externo, devendo o
banco ser manipulado e acessado pela própria aplicação sem dependências externas.
Este recurso visa a possibilidade de que os professores possam estar preenchendo seus diários em qualquer computador  e
lugar, sem ter a necessidade de ser feito no servidor local da escola off-line.
 
41 - A solução deve apresentar ferramenta para mineração de dados que permita o agrupamento das diversas unidades
escolares, com as seguintes especificações
 

Permitir Criação de layouts para as colunas selecionadas
Permitir a Gravação dos layouts
Permitir a Recuperação dos Layouts Salvos
Permitir a Impressão das consultas
Permitir a exportação das consultas para outros formatos
Permitir montar gráficos das colunas por seleção
Permitir escolher modelos de gráficos.
Permitir a criação de novos mineradores mediante definição de novas expressões sql
Permitir a gravação de novos mineradores em banco de dados sendo disponibilizados para todos os usuários de forma
automática.

 
42 – com objetivo de aumentar a autonomia para os técnicos de Informática da Secretaria e usuários em geral a solução
deverá utilizar e disponibilizar ferramenta de GERAÇÃO DE RELATÓRIOS com as seguintes Características:
 

Possibilidade de alterar e criar relatórios sem precisar liberar novas versões do projeto;
Exportação dos relatórios para vários formatos, excel, bmp, jpg, word, pdf,  html, etc.. além de envio por email em
qualquer formato;
Etiquetas em qualquer formato, com assistente para criação de vários modelos ou personalizado;
Relatórios em n colunas;
Referencia cruzada (cross tab) - relatórios sumarizados em linhas e colunas;
Criação de gráficos;
Visualização do relatório no ambiente de desenho;
Suporte a imagens buscando direto do banco de dados (campo imagem);
Campo memorando para mala direta com alinhamento justificado, onde tem-se a necessidade de montar textos e
buscando informações de uma ou mais consultas;
Quebras e ordenação, subtotalização e n níveis.

 
43 - Permitir que os relatórios sejam processados e criados no servidor, fazendo o download e abertura automática no terminal
cliente, a fim de diminuir o trafego de dados na rede, melhorando o desempenho.
 
44 - Executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
45 - Permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade, de maneira que utilizando uma única Base de dados para
todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou alterar os dados de escolas que não sejam de
sua responsabilidade, via interface do sistema
 
46 - Possuir ferramenta para a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-fonte. Ex:
utilização de mineradores ou editores de relatórios
 
47 - Garantir a integridade referencial dos dados.
 
48 - Efetuar atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações imediatamente após o término da
transação
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49 - Emitir alertas e avisos ao operador.
 
50 - Permitir inclusão no cabeçalho dos relatórios do logomarca do município, denominação da Unidade Escolar, Data e hora
da emissão.
 
51 - Permitir exportação das informações tratadas pelo Sistema em arquivos XML, TXT, outros.
 
52 - Possuir a versão offline para a instalação local do sistema sem a necessidade de um servidor local nas unidades, para
depois ser importado ao servidor central da Secretaria de Educação, utilizando meios externos para transferência de Banco de
dados.
 
Prefeitura Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 16 de março de 2017.
 
 
                                                     Regivane Mendes Cavalcante.
                                                                 Pregoeira
 
 
                                                   Wanderson Araújo da Silva
                                                   Membro da equipe de apoio
 
 
 
                                                        Paulo Sousa Freitas
                                                    Membro da equipe de apoio
 
 
 
 
 
Ciente em ___/___/_____.
 
 
                                                      W.DE Q. VIEIRA-ME
                                                      Empresa licitante
                                                  Luciano de Queiroz Vieira.
                                              Representante legal credenciada

PREGÃO PRESENCIAL

ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PP 006/2017

                                           ERRATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
                                                   PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
 
Pelo presente, Retifica-se a Ata de Registro de Preços da Licitação na Modalidade Pregão Presencial 006/2017, que tem por
objeto a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para abastecimento de combustível (óleo diesel S500, óleo diesel S10,
gasolina comum e gasolina aditivada) de interesse desta administração pública, publicada no Diário Oficial do Município do dia
13 de março de 2017, Ano III, Nº 298, página 5, poder executivo.
ONDE SE LÊ:
 

Nome empresarial: SUPER POSTO ECONÔMICO LTDA
CNPJ nº: 05.890.465/0001-89

Endereço: Rua 26, Quadra 05 Lote 11 e 12

(099) Telefone: 3538-5430

E-mail: superpostoeconomico@hotmail.com

Representante legal: Edivan Carlos de Sousa

CPF nº: 624.663.561-04

Item Especificação Unid. Quant. Preço Unitário

01 Óleo diesel S500 (com teor de enxofre máximo de 500 mg/kg) 950.000 Litro R$ 3,15

02 Óleo diesel S10 com teor máximo de enxofre de 10mg/kg (ppm = partes por milhão) 950.000 Litro R$ 3,23
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03 Gasolina Comum, com as seguintes características mínimas: combustivo automotivo
em  conformidade  com  as  características  constantes  nos  regulamentos  técnicos
vigentes da Agência Nacional do Petróleo – ANP.

650.000 Litro R$ 3,71

04 Gasolina Aditivada, com as seguintes características mínimas. É um combustível com
baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), com até 50 mg/kg (ou ppm). Sua composição
contém aditivos redutores de atrito,  que reduzem o desgaste das peças, além de
detergentes e dispersantes que garantem maior desempenho e máxima eficiência.
combustivo  automotivo  em  conformidade  com  as  características  constantes  nos
regulamentos técnicos vigentes da Agência Nacional do Petróleo – ANP.

350.000 Litro R$ 3,80

 
 
 LEIA-SE:

Nome empresarial: SUPER POSTO ECONÔMICO LTDA
CNPJ nº: 05.890.465/0001-89

Endereço: Rua 26, Quadra 05 Lote 11 e 12

(099) Telefone: 3538-5430

E-mail: superpostoeconomico@hotmail.com

Representante legal: Edivan Carlos de Sousa

CPF nº: 624.663.561-04

Item Especificação Quant. Unid. Preço Unitário

01 Óleo diesel S500 (com teor de enxofre máximo de 500 mg/kg) 950.000 Litro R$ 3,15

02 Óleo diesel S10 com teor máximo de enxofre de 10mg/kg (ppm = partes por milhão) 950.000 Litro R$ 3,23

03 Gasolina Comum, com as seguintes características mínimas: combustivo automotivo
em conformidade com as características constantes nos regulamentos técnicos vigentes
da Agência Nacional do Petróleo – ANP.

650.000 Litro R$ 3,71

04 Gasolina Aditivada, com as seguintes características mínimas. É um combustível com
baixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), com até 50 mg/kg (ou ppm). Sua composição
contém aditivos  redutores  de atrito,  que reduzem o desgaste  das peças,  além de
detergentes  e  dispersantes  que garantem maior  desempenho e  máxima eficiência.
combustivo  automotivo  em  conformidade  com  as  características  constantes  nos
regulamentos técnicos vigentes da Agência Nacional do Petróleo – ANP.

350.000 Litro R$ 3,80

 
Ficam ratificadas todas as demais informações constantes no instrumento convocatório, não alteradas por esta errata, em
razão de alterações promovidas no edital.
 
Açailândia (MA), 14 de março de 2017.
 
 
 
 
 
Juscelino Oliveira e Silva.
Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL

HOMOLOGAÇÃO PP 003/2017

                                                                          HOMOLOGAÇÃO
 
O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av. Santa Luzia,
s/nº,  Parque  das  Nações,  Cep  65.930-000,  Açailândia-MA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  07.000.268/0001-72,  neste  ato
representado pelo prefeito municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da cédula de identidade nº 294431942
SSP/MA e  do  CPF nº  872.642.008-25,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  com base  nas  informações  constantes  na
adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 003/2017, a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
execução de serviços de Implantação, Conversão, Treinamento, concessão de licença de uso de Software de Gestão Escolar
(Educacional) bem como, Testes e Serviços de Manutenção, Atendimento e Suporte Técnico online e presencial, de interesse
da secretaria municipal de educação, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo
com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o
objeto acima identificado à empresa: W. DE Q. VIEIRA-ME, situada na Av. Brasil, 699, Qd. 5 Lt. 16 – Coimbra- Araguaína-TO,
Cep: 77.826-566, inscrita no CNPJ sob o nº 07.467.975/0001-73.
 
                                                                RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO
ITEM: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR EDUCACIONAL EM 75 UNIDADES EDUCACIONAIS 
UNID: UN
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QUANT: 01
VALOR MENSAL R$: R$ 22.200,00
 
1- Importar os dados já cadastrados do Educacenso;
2 - Instalação do software em todas as escolas e creches e secretaria de educação;
3 – Realizar treinamentos para todos os profissionais que irão utilizar o sistema; inclusive para a equipe técnica da secretaria
municipal de educação;
4 – Criação de novos relatórios de acordo com a necessidade do município;
5 – Configuração do sistema para funcionamento;
Prazo de 30 dias para conclusão
 
 
ITEM: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA
UNID: MÊS
QUANT: 12
VALOR MENSAL R$: R$ 28.150,00
 
1- O Software a ser contratado deverá atender a todas as características a seguir expostas a fim de garantir atendimento ás
necessidades mínimas de gestão educacional em todas as 75 unidades educacionais e secretaria de educação.
 
2 - O sistema deverá ter como característica principal a organização e seleção dos dados em níveis de acesso, estabelecidos
como Município, secretaria, escola, esfera (estadual, municipal, federal ou particular) e anos letivos. Este gerenciamento é
necessário para unificação e centralização dos dados da rede municipal de ensino em uma base de dados única e para acesso
das informações via INTERNET;
 
3  -  Os  sistemas deverão  ser  desenvolvidos  em plataforma Visual  e  utilizar  as  mais  recentes  e  atuais  tecnologias  de
desenvolvimento de software;
 
4 - O Software deverá funcionar em rede com servidores Windows 2000 Professional ou superior.
 
5 - O Software deverá ser desenvolvido na linguagem Delphi e/ou php e/ou Java e/ou outra linguagem com características
similar, utilizando banco de dados Microsoft SQL-Server ou mySql.
 
6 - O acesso a qualquer informação deverá ser em tempo real por meio de conexões de redes (cabos ou wireless) entre
escolas e secretaria ou pela internet, independente do numero de usuários ou conexões.
 
7 – O sistema deverá atualizar-se automaticamente com as novas versões e realizar o backup de segurança dos dados sem
interferência do usuário.
 
8 – NA VERSÃO ONLINE O Servidor central (Data Center) deverá ser oferecido pela contratada, não cabendo a contratante
nenhum custo adicional  pelo  gerenciamento,  manutenção,  segurança e trafego dos dados e deverá estar  a  disposição
integralmente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano.
 
9 - O Software deverá utilizar bancos de dados que permitam acesso padrão OBDC/OLEDB a partir de outros utilitários ou
aplicativos como geradores de relatórios, geradores de gráficos, etc.
 
10 - O Software deverá garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de dados
por meio de triggers ou constraints.
 
11 - O Software deverá funcionar em ambiente cliente-servidor
 
12 - A solução deverá apresentar igual versão em off-line (desktop) para instalação nas escolas que ainda não possuem
internet banda larga, independente de porte da escola, zona rural ou urbana;
 
13 - A solução deverá permitir o envio para a base de dados centralizada dos dados digitados nas escolas off-line, de forma
automática sem interferência do usuário.  De forma a garantir  que na secretaria de educação tenha acesso a todas as
informações de todas as escolas;
 
14 - O Software deverá permitir a exportação de relatórios e consultas do sistema para pdf, rtf e xls, via interface do sistema,
para posterior edição do usuário;
 
15 – O Sistema deverá disponibilizar recursos de imagens e recursos gráficos na interface do sistema;
 
16 - O Software deverá atender a toda a Educação Básica (infantil, Fundamental e Ensino Médio) nas modalidades do Ensino
Regular, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;
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17 - A solução deverá apresentar total compatibilidade com princípios do MEC e INEP na estruturação dos níveis de ensino e
demais fundamentos e regras para a exportação para o EDUCACENSO do INEP;
 
18 - O Software deverá possuir recursos internos e externos de Backup das bases de dados.
 
19 - O Software deverá vir acompanhado de um modulo de mineração de dados permitindo a visualização de assuntos na
forma de cubos, para auxiliar os gestores da secretaria de educação na análise de informações estratégicas para a utilização
do módulo.
 
20 - O Software deverá permitir que os programas executáveis sejam instalados nas estações usuárias, promovendo rotinas de
atualização automática desses programas a partir do servidor, no caso de substituição de versões, as atualizações não devem
ter intervenção do usuário, e não devem impedir a utilização do sistema, devendo as mesmas serem executadas em segundo
plano.
 
21 - O Software deverá permitir a gestão de controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas personalizadas com
teclado codificado para garantir  maior segurança das informações. Com níveis de acesso de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO,
EXCLUSÃO E VISUALIZAÇÃO de cada tela ou modulo do sistema.
 
22 - O Software deverá registrar em arquivo de auditoria de todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os
respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário.
 
23 - O Software deverá manter histórico dos acessos por usuário, registrando a data, hora e nome do usuário;
 
24 - O Software deverá manter log de auditoria das inclusões, alterações e exclusões efetuadas sobre todas as tabelas do
sistema, tendo como opção deixar os usuários finais parâmetro para escolher quais tabelas desejam ser ou não auditadas.
 
25 - O Software deverá executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
26 - O Software deverá possuir ambiente para usuários fazerem consultas online dos manuais do sistema e todos os manuais
devem estar atualizados em tempo real com a versão em uso; também deverá ter disponível para os usuários vídeo aulas
sobre o software.
 
27 – O software deverá apresentar um  DASHBOARD que permita disponibilizar um painel de controle de informações
estratégicas e gerenciais, necessárias e úteis para a Gestão centralizada e descentralizada, em tempo real.
 
28 - O Software deverá possibilitar a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-
fonte. Visando a agilidade e disponibilidade destes novos relatórios;
 
29 - O Software deverá possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos, utilizando a internet como meio
de acesso.
 
30 - O Software deverá permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade e tipo de ensino, de maneira que
utilizando uma única base de dados para todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou
alterar os dados de escolas que não sejam de sua responsabilidade, via interface do sistema.
 
31 - O Software deverá prover controle de restrição de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas por usuário
ou grupo de usuários, via interface do sistema.
 
32 - Em todas as telas do sistema, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para incluir, alterar, excluir, pesquisar, os
dados, via interface do próprio sistema.
 
33 - O Software deverá possibilitar acesso concorrente de múltiplos usuários
 
34 - Possibilidade de ser desenvolvido em banco de dados único para todas as unidades de ensino vinculadas a secretaria de
educação, sem necessidade de rotinas de transferência ou integração de dados entre bases de dados.
 
35 - Possibilitar que todos os módulos do sistema sejam integrados e acessarem uma única base de dados.
 
36 - Ser desenvolvido em interface gráfica.
 
37  -  Permitir  a  visualização  dos  relatórios  em tela,  bem como possibilitar  que  sejam salvos  em disco  para  posterior
reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de página e o número de cópias a serem impressas,
além de também permitir a seleção da impressora de rede desejada.
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38 - Possibilitar que toda atualização de dados seja realizada de forma on-line.
 
39 - O Software deverá permitir o envio de recados entre seus usuários. Com arquivos em anexo. Ter opção de envio de
recados para todos os professores da turma alertando os mesmos sobre alunos novatos ou transferidos.
 
40 – Na versão off-line para escolas sem acesso a internet: possibilitar o envio do diário eletrônico do professor para pen drive,
com base de dados especifica mostrando apenas a turma do mesmo.
40.1 - Permitir cópia de segurança do diário do pen drive.
40.2 - Permitir o envio e recebimento do diário no pen drive pela interface do sistema.
40.3 - A versão no pen drive deverá ter a mesma interface da online e permitir os mesmos recursos.
40.4 - O banco de dados utilizado na versão off-line não deve obrigar a instalação de qualquer gerenciador externo, devendo o
banco ser manipulado e acessado pela própria aplicação sem dependências externas.
Este recurso visa a possibilidade de que os professores possam estar preenchendo seus diários em qualquer computador  e
lugar, sem ter a necessidade de ser feito no servidor local da escola off-line.
 
41 - A solução deve apresentar ferramenta para mineração de dados que permita o agrupamento das diversas unidades
escolares, com as seguintes especificações
 

Permitir Criação de layouts para as colunas selecionadas
Permitir a Gravação dos layouts
Permitir a Recuperação dos Layouts Salvos
Permitir a Impressão das consultas
Permitir a exportação das consultas para outros formatos
Permitir montar gráficos das colunas por seleção
Permitir escolher modelos de gráficos.
Permitir a criação de novos mineradores mediante definição de novas expressões sql
Permitir a gravação de novos mineradores em banco de dados sendo disponibilizados para todos os usuários de forma
automática.

 
42 – com objetivo de aumentar a autonomia para os técnicos de Informática da Secretaria e usuários em geral a solução
deverá utilizar e disponibilizar ferramenta de GERAÇÃO DE RELATÓRIOS com as seguintes Características:
 

Possibilidade de alterar e criar relatórios sem precisar liberar novas versões do projeto;
Exportação dos relatórios para vários formatos, excel, bmp, jpg, word, pdf,  html, etc.. além de envio por email em
qualquer formato;
Etiquetas em qualquer formato, com assistente para criação de vários modelos ou personalizado;
Relatórios em n colunas;
Referencia cruzada (cross tab) - relatórios sumarizados em linhas e colunas;
Criação de gráficos;
Visualização do relatório no ambiente de desenho;
Suporte a imagens buscando direto do banco de dados (campo imagem);
Campo memorando para mala direta com alinhamento justificado, onde tem-se a necessidade de montar textos e
buscando informações de uma ou mais consultas;
Quebras e ordenação, subtotalização e n níveis.

 
43 - Permitir que os relatórios sejam processados e criados no servidor, fazendo o download e abertura automática no terminal
cliente, a fim de diminuir o trafego de dados na rede, melhorando o desempenho.
 
44 - Executar o serviço de backup e restaure pela interface do software.
 
45 - Permitir a restrição de acesso dos usuários por escola/unidade, de maneira que utilizando uma única Base de dados para
todas as escolas da rede municipal, não seja possível a um usuário visualizar ou alterar os dados de escolas que não sejam de
sua responsabilidade, via interface do sistema
 
46 - Possuir ferramenta para a criação de novos relatórios via sistema, sem a necessidade de compilação do código-fonte. Ex:
utilização de mineradores ou editores de relatórios
 
47 - Garantir a integridade referencial dos dados.
 
48 - Efetuar atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações imediatamente após o término da
transação
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49 - Emitir alertas e avisos ao operador.
 
50 - Permitir inclusão no cabeçalho dos relatórios do logomarca do município, denominação da Unidade Escolar, Data e hora
da emissão.
 
51 - Permitir exportação das informações tratadas pelo Sistema em arquivos XML, TXT, outros.
 
52 - Possuir a versão offline para a instalação local do sistema sem a necessidade de um servidor local nas unidades, para
depois ser importado ao servidor central da Secretaria de Educação, utilizando meios externos para transferência de Banco de
dados.
 
Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – art. 6º, XIII da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores – e sítio deste poder
executivo (www.acailandia.ma.gov.br), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Açailândia, Estado do Maranhão, em 20 de março de 2017.
 
 
 
Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇO

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 006/2016

O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA-MA ,  a t ravés  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av.
Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  CEP  65.930-000,
A ç a i l â n d i a - M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
07.000.268/0001-72,  neste  ato  representado  pelo  prefeito
municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da
cédula de identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº
872.642.008-25, no uso de suas atribuições legais, com base
nas informações constantes na adjudicação da licitação na
modalidade Tomada de Preços n° 006/2016,  que tem por
objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para  a
execução  dos  serviços  de  consultoria  para  conclusão  da
elaboração  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico  e
Condicionantes  (Contrato  de  repasse  nº  0351320-84  –
Ministério  das  Cidades/Município  de  Açailândia-MA),  de
interesse  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e
Urbanismo,  devidamente  aprovada  por  parecer  jurídico
juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe
o  artigo  43,  inciso  VI  da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações
posteriores,  resolve  HOMOLOGAR  o  objeto  acima
identificado à empresa GESTÃO AMBIENTAL PROJETOS E
CONSULTORIA LTDA – ME, situada à Rua dos Angelins, nº
4 A, Bairro Jardim São Francisco, CEP: 65076-030, Município
de São Luís – Estado do Maranhão inscrita no CNPJ sob o nº
12.286.996/0001-22,   pelo  valor  global  de  R$  214.200,00
(duzentos e catorze mil e duzentos reais).
 
Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – art. 6º, XIII
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores – e sítio deste
poder executivo (www.acailandia.ma.gov.br), para que surta
seus legais e efeitos jurídicos.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Açailândia,  Estado  do
Maranhão, em 20 de março de 2017.
 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇO

HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N° 003/2017

O  MUNICÍPIO  DE  AÇAILÂNDIA-MA ,  a t ravés  da
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av.
Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  CEP  65.930-000,
A ç a i l â n d i a - M A ,  i n s c r i t a  n o  C N P J  s o b  o  n º
07.000.268/0001-72,  neste  ato  representado  pelo  prefeito
municipal, Sr. JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA, portador da
cédula de identidade nº 294431942 SSP/MA e do CPF nº
872.642.008-25, no uso de suas atribuições legais, com base
nas informações constantes na adjudicação da licitação na
modalidade Tomada de Preços n° 003/2017,  que tem por
objeto a contratação de empresa de engenharia civil  para
execução das obras de construção dos muros de contenções
e proteções de creches no município de Açailândia-MA, de
interesse da Secretaria Municipal de Educação, devidamente
aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo
e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o
objeto  acima  identificado  à  empresa  RDC  Construtora  e
Terraplenagem Eireli, com sede na Rua Guanabara, nº 91,
Três Poderes,  CEP:  65903-040,  Imperatriz-MA,  inscrita  no
CNPJ sob o nº 13.045.103/0001-10,  pelo valor global Lote I:
R$ 144.732,51 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e
trinta e dois reais e cinquenta e um centavos); valor global
Lote II: R$ 185.883,85 (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos
e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos); valor global
Lote III:R$ 139.922,14 (cento e trinta e nove mil, novecentos
e vinte e dois reais e catorze centavos) .
 
Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – art. 6º, XIII
da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores – e sítio deste
poder executivo (www.acailandia.ma.gov.br), para que surta
seus legais e efeitos jurídicos.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Açailândia,  Estado  do
Maranhão, em 22 de março de 2017.
 

 Juscelino Oliveira e Silva
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Prefeito Municipal
 

ATO CONVOCATÓRIO
 
Pelo presente instrumento e com base no item 14.2. do edital
da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2017,
amparado  pela  lei  8.666  de  21  de  junho  de  1993,
convocamos  essa  empresa  RDC  Const ru tora  e
Terraplenagem Eireli, com sede na Rua Guanabara, nº 91,
Três Poderes,  CEP:  65903-040,  Imperatriz-MA,  inscrita  no
CNPJ  nº  13.045.10/0001-10,  para  comparecer,  no  prazo
máximo de 05 (cinco)  dias úteis  a contar  do recebimento
deste, na Prefeitura Municipal de Açailândia, com sede na Av.
Santa  Luzia,  s/nº,  Parque  das  Nações,  Cep  65.930-000,
Açailândia- MA, para assinatura do termo de contrato.
O representante legal dessa empresa deverá comparecer em
dias  úteis  (segunda-feira  a  sexta-feira)  e  no  horário  das
08:00hs (oito horas) às 14:00hs (catorze horas), no setor de
Contratos.  O  não  comparecimento  dentro  do  prazo  e
condições  estabelecidos  neste  instrumento,  ressalvado  o
direito  a  justificativa,  decairá  à  empresa  o  direito  à
contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções
administrativas e penalidades previstas em lei.
 
Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  Açailândia,  Estado  do
Maranhão, em 22 de março de 2017.
  
 
 

 

GABINETE DO PREFEITO

DECRETOS

DECRETO Nº 41, DE 17 DE MARÇO DE 2017.

Altera a redação do caput do art. 5º do Decreto nº 579, de 18
de janeiro de 2011, que altera as atribuições do Gabinete do
Prefeito e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA,  no  uso das
atribuições que lhe conferem os incisos IV e VIII do artigo 57
da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art.  1º.  Fica  alterada  a  redação  do  caput  do  art.  5º  do
Decreto nº 579, de 18 de janeiro de 2011, conforme segue:
“Art.  5º.  As  competências  das  unidades  administrativas
constantes do art. 2º e as atribuições dos respectivos cargos
são as definidas no Anexo III deste Decreto, ressalvadas do
Gabinete do Prefeito que possui as seguintes competências:
I – auxiliar o Prefeito no apoio às atividades das Secretarias,
Autarquias e demais órgãos da Administração Municipal;
II - prestar assistência direta ao Prefeito Municipal:

a) na elaboração da agenda de atividades, marcando1.
e controlando audiências e cerimônias;
b)  no  recebimento,  expedição,  encaminhamento  e2.
controle da correspondência do Chefe do Executivo;
c) na preparação do expediente diário a ser assinado3.
ou despachado pelo Prefeito;
d)  no  atendimento  aos  munícipes,  autoridades,4.
entidades e associações de classe, para solução das
reivindicações;

e) na transmissão e controle das ordens, decisões e5.
diretrizes por ele emanadas;
f)  na  coordenação  das  medidas  relativas  ao6.
cumprimento  dos  prazos  de  pronunciamentos,
pareceres  e  informações;

III – no encaminhamento de projetos de atos legislativos à
Câmara Municipal  de Açailândia  e  na sanção ou veto de
projetos aprovados;
IV – receber as minutas dos atos administrativos em geral,
inclusive de contratos, convênios, consórcios, protocolos de
intenções, termos/acordos de cooperação técnica, bem assim
nos que visem à alienação de bens públicos, concessão de
direito real de uso, concessão administrativa e permissão de
uso dos mesmos;
V  –  apreciar  solicitação  de  autorização  de  aberturas  de
procedimentos licitatórios;
VI  –  analisar  indicação de pessoal  para  o  provimento  de
cargo de provimento em comissão;
VII – deliberar sugestão dos Secretários sobre pedidos de
concessão de vantagens de servidores municipais;
VIII  –  receber  as  minutas  de  portarias  de  membros  de
conselho,  comissão  ou  grupos  de  trabalho,  nomeação,
exoneração, designação temporária, cessão de servidor ou
empregado com ônus ou sem ônus,  licença com ou sem
vencimentos  de  servidor,  bem  como  qualquer  ato
administrativo envolvendo servidor ou empregado público; e
IX  –  responder  as  requisições  do  Ministério  Público
endereçadas ao Prefeito Municipal com apoio dos órgãos da
Administração Municipal.
Art.  2º.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogando-se as competências do Gabinete do
Prefeito constantes do Anexo III, do Decreto nº 579, de 18 de
janeiro de 2011.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, 17 de março de
2017.
 

Juscelino Oliveira e Silva
Prefeito
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