
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE ITAITUBA 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019. 

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

A empresa: _______________________________________, atendendo ao chamamento público ve m 

ofertar proposta de preços para a aquisição de empresa especializada em 

desenvolvimento de sistemas integrados de gestão educacional aplicado 

exclusivamente ao setor público para fornecimento de licença de uso de 

software por prazo determinado (locação), com atualizações que garantam as 

alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo, serviços de implantação, 

conversão de dados legado, treinamento, suporte e atendimento técnico  e 

sistemas/módulos (Gestão Acadêmica & Pedagógica (web/desktop), Matrículas 

online – Portal de Matrículas (web), Diário de Classe (web/desktop), Diário/Portal 

do Aluno/Responsável (web) e Lotação e Recursos humanos (web). 

 

ITEM UNID. QUANT.  DESCRIÇÃO DO SISTEMA PREÇO UT PREÇOS TOTAL 

 

01 MÊS 12 

Contratação de empresa 
especializada em desenvolvimento 
de sistemas informatizados de 
gestão educacional aplicado 
exclusivamente ao setor público 
para fornecimento de Licença de 
uso de software (locação), com 
atualizações que garantam as 
alterações legais, corretivas e 
evolutivas; compreendendo o 
sistema/módulos: 
 
1. Gestão Acadêmica & 

Pedagógica (web/desktop); 
 

2. Matrículas online – Portal de 
Matrículas (web); 
 

3.  Diário de Classe 
(web/desktop); 
  

4. Diário/Portal do 
Aluno/Responsável (web); 
 

5.  Lotação e Recursos humanos 
(web). 
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02 SERV. 01 

Serviços técnicos especializados 
de capacitação de servidores para 
a correta utilização dos 
sistemas/módulos de Gestão 
Acadêmica & Pedagógica 
(web/desktop), Matrículas Online 
– Portal de Matrículas (web), 
diário de Classe (web/desktop), 
Diário/Portal do 
Aluno/Responsável (web), 
Serviços técnicos especializados 
de capacitação de servidores para 
a correta utilização dos 
sistemas/módulos de. Lotação e 
Recursos Humanos (web). 

 

03 SERV. 01 
Serviço de conversão de dados 
legado referente aos anos letivos 
de XXXX à XXXX conforme itens 
abaixo: 

 

A. Cadastro de XXXX Escolas no 
padrão do educacenso, mais 
os dados adicionais 
específicos do município; 

B. Dados históricos da 
movimentação das Escolas 
dos anos letivos de XXXX à 
XXXX no padrão do 
educacenso mais dados 
adicionais específicos do 
município; 
 

C. Cadastro de Funcionários no 
padrão do educacenso, mais 
os dados adicionais relativos 
as informações contratuais e 
a carreira dos funcionários 
(Nivel, Classe e Referência); 

D. Dados da movimentação da 
vida funcional dos servidores, 
tais como, licenças, atestados, 
lotação, cedência, com início 
e fim das referidas 
movimentações e carga 
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horaria para as 
movimentações de lotação; 

E. Cadastro do Alunos no padrão 
do educacenso, mais os dados 
adicionais específicos do 
município; 

F. Dados da movimentação das 
matriculas dos alunos 
referente aos alunos letivos 
de XXX à XXXX no padrão do 
educacenso mais dados 
adicionais específicos do 
município; 

G. Cadastro de Turmas no padrão 
do educacenso, mais os dados 
adicionais específicos do 
município; 

H. Vinculação dos componentes 
curriculares, docentes 
titulares e docentes 
substitutos, quantidade de 
aulas anuais e carga horária 
mensal e anual;  

I. Vinculação dos auxiliares de 
turmas, no padrão do 
eduacenso e quantidade de 
aulas aunais e carga horaria, 
mensal e anual; 

J. Vinculação dos alunos 
matriculados nas turmas, no 
padrão do educacenso mais 
os dados adicionais 
específicos do município; 
 

 

K. Dados de frequências, notas, 
conceitos, pareceres e 
acompanhamento 
extracurriculares com os seus 
respectivos resultados finais 
de todas as matriculas de 
todas as escolas referentes 
aos alunos letivos de XXXX à 
XXXX;  

 

L. Históricos Escolares dos anos 
letivos de XXXX à XXXX no 
padrão do município mais 
dados adicionais específicos 
do município 
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PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (ITENS 1, 2 e 3) R$ ......................................  

Declaramos ainda que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo 
desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações, bem 
como declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e 
indiretos incidentes sobre o objeto desta proposta. 

 
Prazo de Validade da Proposta:      

Prazo de Implantação do Sistema:    
Prazo de Pagamento: _      

Identificação dos dados da empresa e da pessoa física: 

 
Numero de Telefone:  

E-mail: 

Conta Bancária:   

Agência e Banco: 

Nome do responsável legal representante da empresa para assinar contrato: 

 

 

 

Local e Data 

 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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