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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ N" 30.008.787 10001-o7

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO,

IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E MANUTBNÇÃO DE PLATAFORMA MOOGLE NO

AMBITO DO PROJETO: EDUCAÇÃO DIGITAL PARA TODOS EM PARCERIA DA

SEMED COM O INSTITUTO ALCOA S/4.

JUSTIFICATIVA

Justifica- se a contratação de empresa especializada pela Secretaria Municipal de Educação-

SEMED, buscando a inovação paÍa a pratica didática da Educação Fundamental especificamente nos

anos finais do Ensino Fundamental de Juruti em Parceria com o Instituto Alcoa implanta o projeto:

Educação Digital para todos, fomentando o ensino aprendizagem onde irá disponibilizar uma

platafcrrma Digital MSODLE para Educação Híbrida e disponibilizar aos Docentes e Discentes na

qual oferecerá capacitações com acompanhamento para multiplicadores que irão colocar em pratica

dentro do ambiente escolar. A realidade imposta pela pandemia da COVID-19 catalisou processos

educacionais em todo planeta e impôs as organizações educacionais a repensarem suas maneiras de

liderarem com as novas tecnologias e de forma rápida adaptarem-se ao mundo vitual a serviços das

práticas pedagógicas num cenário pós- pandêmico. Com intuito de alinhar-se a esta nova realidade a

SEMED buscou parceria e efetivou parceria para usar a tecnologia a serviço da Educação onde é

preciso desenvolver competências e habilidades no uso do MOODLE e de seu aplicativo de celular

que permite aos alunos e professores acessem conteúdos e atividades até mesmo sem conexão internet

(off-line). Portanto para a implantação do projeto torna-se necessário dispor de empresa especializada

para fazer as capacitações dos multiplicadores na forma presencial ou por vídeo conferencia com

acervo de material didático, tendo como foco metodológicas ativas de aprendizagem ligadas a pratica e

elaborações de matérias didáticos alinhados a BNCC, além de ajustes em tempo real de alguma

funcionalidade acompanhadas por especialistas, enquanto os alunos envolvidos terão oportunidades de

aprender de forma ativa, multidisciplinar e digital.

A escolha recaiu na empresa GFARIAS EDUCACAO LTDA, CNPJ: 02.081.864/0001-00.

com seu representante Giovanni Ferreira de Farias, com total capacidade e especialidade no assunto de

sistemas virtuais de aprendizagem. Desta forma, nos termos do art.25, inciso ll, c/c o art. 13, da Lei

de no 8.666/93 e suas alterações posteriores, a licitação é inexigível.

Juruti - PA, 18 de outubro de 2021.

WILSON ARRO JUNIOR
Secretário De Educação
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