À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista

Dep. Compras A/C Elaine

compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br
3452/2021 (obrigatório constar no orçamento)
Proc. ADM:

(18) 3375-9090

Prazo final de cotação:

17/12/2021

Contratação de empresa especializada em avaliações impressas e sistema de
gerenciamento de avaliações. Conforme descritivo abaixo
Objeto:
Dados do Proponente
Razão Social:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Endereço:

Cidade:

Telefone:

e-mail:

JUSTIFICATIVA
Em estudo com a e equipe pedagógica, nota-se a necessidade de:
Contratação de empresa especializada em avaliações impressas e sistema de gerenciamento de avaliações,
tem por objetivo assegurar o direito à educação de todos e de cada um, pois é fundamental definir os rumos que
pretende-se dar ao processo educativo. Desta forma, a tomada de decisão precisa ser calcada em parâmetros
sólidos.
É fundamental estabelecer metas tangíveis dentro de um projeto pedagógico consistente, respeitando-se a
diversidade e particularidades de cada aluno da unidade escolar.

ITEM
1

PRODUTO

QTD
1

Sistema de Avaliação pedagógica com validade de 1 (um) ano,
fornecimento de Avaliações impressas, cadastro de todos
alunos do ensino fundamental. Sendo que os relatórios de
apresentação dos resultados deverão ser apresentados
em tabelas e gráficos, com no mínimo os conteúdos
citados abaixo:
Número e porcentagem de alunos em cada nível;
Proporção de alunos por nível;
Média de acertos das escolas;
Hierarquização das escolas por nível;
Relatório individual de proficiência com o nível de
desenvolvimento por habilidade;
Porcentagem de alunos em cada nível de
desenvolvimento para cada uma das habilidades
avaliadas na Prova;
Média de acertos e erros por turma, escola e município;

UN.

TOTAL

Indicação dos alunos com deficiência de aprendizagem
por escola;
O Sistema deverá, Corrigir, identificar as habilidades não
desenvolvidas e desenvolvidas parcialmente, de forma
automática e enviar no mínimo 3 atividades de cada
habilidade para cada professor.
Deverá também ter o cadastro de todos alunos com
Laudos, identificar na correção automática, quais são
esses alunos. Para todos Alunos do Ensino Fundamental.

TOTAL

Valor Total da Proposta: R$ __________________________
Condição de Pagamento:
Prazo de entrega:
Data do Orçamento:
Responsável pelo Orçamento:

Assinatura

