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OFICIO nº 125/2022 – FMDE/ADMIN. 
 
 

Dom Eliseu – PA, 14 de março de 2022. 
 
Ao Senhor 
Marivaldo Prado da Silva 
Secretário Municipal de Administração 
 
 

 
Prezado Senhor, 

 
 

Diante da necessidade de prestação de serviços, venho por meio deste solicitar a 
contratação através da modalidade INEXIGIBILIDADE a empresa PORTABILIS 
TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 11.258.607/0001-92, no que tange a “Contratação de pessoa 
jurídica especializada no fornecimento de licença de uso (locação) de sistema (softwares) 
integrados de gestão escolar, aplicado exclusivamente ao setor público da Secretaria 
Municipal Educação/Fundo Municipal de Educação de Dom Eliseu, pelo período de 09 meses 
ou até o fim do exercício fiscal, com início de vigência no ato da assinatura do contrato”, 
devido a mesma já prestar o serviço no Município. 

 
 
Com grata satisfação e na certeza de sua atenção, nos dispomos a qualquer 

esclarecimento. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
    
 
 

___________________________________ 
CLENES DOS SANTOS RIBEIRO 
Secretário Municipal de Educação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO 
1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de licença de uso 

(locação) de sistema (softwares) integrados de gestão escolar, aplicado exclusivamente 
ao setor público da Secretaria Municipal Educação/Fundo Municipal de Educação de 
Dom Eliseu, pelo período de 09 meses ou até o fim do exercício fiscal, com início de 
vigência no ato da assinatura do contrato.  

 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
2.1. A Portabilis Tecnologia presta serviços com solução em software de gestão escolar ao 

município de Dom Eliseu, vimos por meio deste apresentar nossa justificativa para a  
continuidade da prestação de serviço do "software público i-Educar e ferramentas 
administrativas integradas", conforme proposta comercial anexa. 

2.3. O objetivo deste é justificar a contratação do sistema e que contemple o atendimento 
às necessidades da Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação, 
que tem definido em seu plano de ações a modernização administrativa e escolar, e tem 
portanto, interesse e disponibilidade orçamentária e financeira, para aderir a "software 
público i-Educar e ferramentas administrativas integradas", apresentada na cotação 
comercial em anexo, que dentre outros, propiciará: 

 
 

2.3.1. Maior controle unificado as informações necessárias para adesão de um sistema 
como: Alunos, Professores, Escolas, Anos Escolares e suas Turmas; 

2.3.2. Organização na gestão dos anos letivos e matriculas, por meio de calendário 
escolar, horários de aula, matrícula e enturmações, transferências, ocorrências 
disciplinares, boletins e históricos escolares, reserva de vagas, dispensa de 
disciplinas, etc. 

2.3.3. Apoio com registro das informações obrigatórias do Educacenso/lNEP/MEC 
referente aos dados da infraestrutura escolar, turmas, dados pessoas e 
educacionais de alunos e docentes e sua validação e exportação automatizada de 
arquivos para o Educacenso, obedecendo o layout de arquivos atualizado definido 
pelo MEC. 

2.3.4. Obtenção de informações em tempo real com a emissão dos principais relatórios e 
documentos dos processos das escolas, tais como: Atestado de vaga, Atestado de 
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transferência, Atestado de matrícula, Atestado de frequência, Atestado de 
abandono, Boletim escola númeric, conceituai e descritivo, Histórico escolar, etc. 

2.3.5. Melhor gerenciamento pelo gestor das informações e ensino, didático-
pedagógicas, permitindo acompanhamento, pela Secretaria de Educação, das 
atividades de professores em sala de aula; 

2.3.6. Apoio ao trabalho dos professores em sala de aula, permitindo o lançamento de 
conteúdos em seu plano de ensino, notas de avaliação e frequência diária; 

2.3.7. Economia do tempo dos Secretários de escola, que são responsáveis atualmente 
pela transferência das informações de Diário de Classe convencional (impresso) 
para o sistema, propiciando assim um melhor atendimento a comunidade escolar 
e em toda a rede de ensino. 

2.3.8. Melhorar o gerenciamento das vagas para matricula na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, visando a transparência, atendimento à demanda por acesso à 
escola e cumprimento da legislação, em módulo especifico, possibilitando aos pais 
ou responsáveis fazerem a solicitação da vaga de interesse on-line ou em uma 
unidade escolar, gerando um protocolo de atendimento único. 

2.3.9. Possibilitar a publicação pelo professor de conteúdos para aula remota, permitindo 
a inserção de textos customizados, vídeos, imagens e anexos. Os conteúdos 
publicados devem estar disponíveis para visualização dos pais, responsáveis e 
alunos; 

2.3.10. O aluno, pai ou responsável pode interagir de forma individual e privada às 
publicações realizadas pelos professores, acompanhando os conteúdos 
pedagógicos e tendo acesso a visualização do boletim escolar. 

 
2.4. O município de Dom Eliseu, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com o 

Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura e Secretaria de 
Educação/Fundo Municipal de Educação, buscou a contratação de empresa para 
instalar o software para gestão pública educacional, o "i-Educar". Este software é um 
software público, ou seja, de "domínio público", e está disponível no Portal do Software 
Público - http://www.softwarepublico.gov.br), mantido pela SLTI/Ministério do 
Planejamento - de forma gratuita, sendo que o objetivo da contratação, é referente a 
prestação de serviços especializados como instalação, implantação, customização, 
treinamento e suporte técnico, já que o município não dispunha em seu quadro de 
pessoal equipe especializada para tal. Por tratar-se de um software de "código aberto", 
o mesmo pode ser alterado e modificado conforme necessidade de quem o adquire. 
Além disso, a implantação deste tipo de software não aprisiona o município a uma 
licença de utilização, possibilitando, no futuro, licitar a contratação de manutenção do 
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projeto com qualquer outra empresa especializada, já que o software não é de 
propriedade da mesma ("Portabilis Tecnologia"). 

 
2.5. A empresa Portabilis Tecnologia, é notoriamente e comprovadamente a mais 

especializada em projetos com o software público i-Educar [1) [2] [3). tendo, ao longo 
dos seus 10 anos de existência, realizado implantações do i-Educar em mais de 110 
prefeituras em todo Brasil. Por reconhecimento e contribuições significativas ao 
Software Público i-Educar no Portal do Software Público, seus fundadores são 
atualmente Coordenadores da Comunidade i-Educar no Portal. Além disso, já 
palestraram, a convite do Ministério do Planejamento, em eventos como o "Estrada para 
o Futuro" de lbirubá/RS e Jaguarão/RS, em 2011 e 2012, respectivamente, e no 
"Encontro Nacional de Tecnologia da Informação", em Brasília/DF em 2011. Neste 
último, a empresa foi congratulada com o "V Prêmio Ação Coletiva" [3], organizado pela 
ATA (Associação de Tecnologias Abertas), Ministério do Planejamento e Intel Brasil, 
que tem como objetivo incentivar as organizações que mais contribuem com as soluções 
disponíveis do Portal. 

 
2.6. O projeto apresentado na cotação em anexo, é econômico - financeiramente viável. 

tendo em vista que soluções similares existentes no mercado, que preencham esta 
lacuna do envolvimento eletrônico do professor, são de patamares de preços mais 
elevados. 

 
 
3. VIGÊNCIA  
3.1 O Prazo de vigência será o período de 09 meses ou até o fim do exercício fiscal, com 

início de vigência no ato da assinatura do contrato, podendo ser alterado de acordo com 
o que estabelece a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

3.2 A renovação do termo contratual deverá ser precedida de pesquisa para verificar se as 
condições oferecidas pela Contratada continuam vantajosas para a Contratante. 

 
4. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
4.1 A fiscalização e o controle da execução dos serviços caberão ao Gestor do Contrato, 

servidor designado para função; 
4.2 Os serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em 

todas as etapas; e a presença do servidor designado não diminuirá a responsabilidade 
da empresa na sua execução do serviço; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ: 22.453.776/0001-08 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

RUA SANTOS DUMONT, N º 721, JARDIM AMERICA, CEP: 68633-000, DOM ELISEU - PA 

4.3 O Gestor do Contrato poderá sustar, recusar, mandar refazer elementos sobre os 
serviços, desde que não estejam de acordo com as especificações técnicas. 

 
5. DA FORMA DE PAGAMENTO 
5.1. A Contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, 

no prazo de até 10 (dez) dias contados do adimplemento da obrigação. 
5.2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das 

certidões do INSS e FGTS. 
5.3. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reserva-se o direito de recusar o pagamento 

se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem em perfeitas condições 
de desempenho ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

5.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1. Realizar os serviços objeto deste Termo de Referência, responsabilizando-se 

integralmente pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal, 
estadual ou municipal; 

6.2. Fornecer para a Contratante toda a infraestrutura tecnológica, 
sistema operacional e software gerenciador de bancos de dados, para os 
ambientes de treinamento e produção, para implantação dos softwares;  

6.3. Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas, que por 
ventura venham a ocorrer, serem sanadas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas; 

6.4. Prestar suporte técnico durante 12 (doze) horas por dia, 05 (cinco) dias por semana, 
durante todo o período de vigência do contrato, ressalvados os casos de caso fortuito 
ou força maior, devidamente justificados; 

6.5. Responsabilizar-se por todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam 
ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre os serviços prestados; 

6.6. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários; 

6.7. Manter sigilo sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 
e qualquer assunto de interesse da Contratante ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato devendo orientar 
seus empregados nesse sentido;  
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1.  Acompanhar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços objeto desta contratação, não 

obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela sua execução, 
reservando-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por 
prepostos designados; 

7.2. Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da(s) respectiva(s) Fatura(s), 
após comprovação da regularidade fiscal e da atestação pelo Fiscal do Contrato, através 
de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual; 

7.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

7.4. Comunicar oficialmente â contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de 
natureza grave; 

7.5. Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos 
produtos/serviços e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso; 

 
8. PENALIDADES 
8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na     

entrega do material ou execução do serviço, garantida a prévia defesa, ficará a 
Contratada sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93 e demais legislação pertinente, 
sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. 

8.2. Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho; 
8.3. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 
8.4. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 
8.5. Apresentar documentação falsa; 
8.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
8.7. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
 
 
 

Dom Eliseu - PA, 14 de março de 2022. 

 

 

 
___________________________________ 

CLENES DOS SANTOS RIBEIRO 
Secretário Municipal de Educação 
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