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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Pregão Eletrônico - 001/2022 

Resultado da Adjudicação 
Item: 0001 

Descrição: Para prestação de tecnologia da informação para Recursos do Sistema: Automatização dos processos executados de forma manual 
pela instituição, tais como: Geração de histericos escolares, geração de certificados, declarações, boletins escolares,  corn  
disponibilizaçáo e forme  online.  Gráficos sobre rendimentos escolares para maior controle educacional. Tais corno: ranquearnento por 

por turma, porcentagem de alunos notas azuis por disciplina, por turma, gráfico de evolução de notas. Diário  online.  
lançamento de todas as atividades dos professores de forma  online,  diário mensal, diário bimestral, com possibilidade de impressão  ern  
pdf. inserção de tecnologia para melhoria do ensino através de um sistema virtual de aprendizagem com aulas  online  com possibilidade 
de disponibilização de aulas gravadas, conteúdos, foruns. Integração das atividades dos gestores, acompanhamento do gestor em 
tempo real dentro do mesmo sistema em todas as escolas. Controle de presença dos alunos em sala de aula por meio de relatórios de 
assiduidade; 8-Sistema apto para utilização de Gráficos com precisão de acesso e utilização do Notifig por meio do cartão  FRO;  
Sistema apto para utilização de Acesso a plataforma Notifig para a confirmação da presença do aluno; Sistema apto para utilização de 
Identificação por imagem e dados pessoais, Disportibilização de visitas de forma presencial ihmitadas para qualquer unidade de ensino 
dentro dos limites municipais. Treinarnento ilimitado de fonna presencial em qualquer unidade de ensino. Integração com o CENSO 
escolar. Possibilidade de acrescentar nódulos no sistema sem acréscimo de valor mediante a cronograma de execução- 

Quantidade: 5.144 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

Valor Referencia 30,36 

Valor Final: 24,00 

Valor Total: 123.456,00 

Adjudicado  am- 14102/2022 - 08:0615 

Adjudicado por. Franciel Pessoa Da Silva 

Nome da Empresa: ARAU.10 PRADO LIDA (14.537.03410001-24) 

Modelo. N/C 

Pregoeiro 

•Wi A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 15/02/2022 as 09:17:55. 
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