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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019 
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTAMIRA (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - SEMED, pretende contratar, com base na Lei Federal nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais 

regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, empresa do ramo pertinente, 

especializada para o desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação escolar, onde 

os pais podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular. 

 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E 

VIGÊNCIA 

 

Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contrato referente ao serviços acima mencionados são 

de natureza continuada, com base no Art. 57, Incisso desta mesma lei. 

 

Torna-se extremamente necessário a contração de empresa especializada para a realização 

dos serviços supra citados, conforme detalhamentos a seguir. 

 

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

 

Acessibilidade e conectividade 

 

- Muitas pessoas usam smartphone. Com o aplicativo de comunicação escolar, os pais 

podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular. E esse contato 

pode acontecer sem interferência em seus horários de trabalho. 

 

- Com o fornecimento das informações certas e a frequência de uso, o aplicativo colabora 

com a construção de um relacionamento mais próximo com as famílias. 

 

- Essa facilidade de acesso às informações incentiva a mudança de hábito das famílias, que 

passarão a acompanhar e interagir muito mais com a escola. 

 

Acompanhamento constante do aluno 

 

- Não se limitando apenas a receber recados genéricos, os pais podem ter um 

acompanhamento personalizado do seu filho. Essa funcionalidade garante maior 

proximidade do responsável com a rotina escolar do estudante. 

 

- O aplicativo escolar permite ainda o acompanhamento do comportamento, conteúdos que 

foram ensinados, sugestões de atividades extraclasse, entre outros. 
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- Os professores também podem utilizar o aplicativo para informar outras atividades como 

semana de provas e trabalhos, datas comemorativas, seminários e festivais. Isso permite que 

os pais e os alunos se programem para desenvolvê-las e acompanhá-las. 

 

- As atividades extracurriculares que ocorrem com uma certa frequência também são muito 

importantes. Como podem surgir ao longo do ano, é essencial que todos estejam cientes das 

datas e horários destes acontecimentos 

 

Verificação de notas 

 

- Os pais podem verificar todas as notas das provas e avaliações dos seus filhos, sabendo em 

que momento o aluno apresentou maior dificuldade. É uma funcionalidade que permite uma 

visão mais detalhada do andamento acadêmico. 

 

- O acompanhamento próximo das notas é essencial para que a família atue junto a escola 

nos momentos de dificuldades, resolvendo a situação o quanto antes. 

 

Interação com a secretaria municipal, direção e a secretaria da escola 

 

- Geralmente os pais não têm muito contato com os gestores e se relacionam mais com os 

professores. 

 

- É importante que a gestão seja acessível, de certo modo, para mostrar a intenção em se 

relacionar com a família. Os responsáveis são parte da comunidade escolar e devem ter 

vínculos, estar engajados com as propostas da educação, da escola e construir assim uma 

relação de confiança. 

 

- Exemplos de comunicados de rotina são: datas de rematrícula e rematrículas, agendamento 

de matrículas, dias de funcionamento da escola, etc. 

 

- A dinâmica de relacionamento entre a instituição, pais e alunos tende a aumentar quando 

os responsáveis percebem que estão recebendo a devida atenção da instituição. 

 

- Recados institucionais, lembretes de datas especiais, convocação para gestão democrática, 

espaço para feedback, são alguns exemplos de ações que constroem relacionamento e 

estarão disponíveis no aplicativo. 

 

- Após a consolidação do aplicativo será necessário capacitar a equipe de gestão para uso da 

ferramenta, também desenvolver e executar um plano de mídia para apresentação e 

divulgação do novo serviço ao público alvo. 

 

FASES DO PROJETO 

 

Em todas as fases são criados marcos de início e fim definidos através de produtos que passam pela 

avaliação dos responsáveis do projeto em conjunto com a equipe da empresa vencedora. 

 

O projeto será dividido em 4 fases. Os prazos de cada fase variam de acordo com as demandas 

implícitas de cada uma. 
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Fase 01 

 

- Etapa 01 - Briefing e documentação do escopo do projeto (detalhamento de todas as 

funcionalidades); 

- Etapa 02 - Coleta de conteúdo e construção de layout funcional; 

- Etapa 03 - Ajustes e conclusão do layout do aplicativo; 

- Etapa 04 - Apresentação para a homologação da Fase 01; 

- Etapa 05 - Ajustes e acertos necessários; 

- Etapa 06 - Conclusão da fase; 

  

Fase 02 

 

- Etapa 01 - Criação da infraestrutura interna da aplicação (servidores e banco de dados) de 

acordo com as funcionalidades previstas no escopo. 

- Etapa 02 - Desenvolvimento da aplicação do back-end, painel administrativo da aplicação; 

- Etapa 03 - Testes da aplicação do back-end, painel administrativo da aplicação; 

- Etapa 04 - Apresentação para a homologação da Fase 02; 

- Etapa 05 - Ajustes e acertos necessários; 

- Etapa 06 - Conclusão da fase; 

 

Fase 03 

 

- Etapa 01 - Criação da infraestrutura mobile da aplicação de acordo com as funcionalidades 

previstas no escopo. 

- Etapa 02 - Desenvolvimento da aplicação do front-end, aplicativo mobile; 

- Etapa 03 - Testes da aplicação do front-end, aplicativo mobile; 

- Etapa 04 - Apresentação para a homologação da Fase 03; 

- Etapa 05 - Ajustes e acertos necessários; 

- Etapa 06 - Conclusão da fase; 

 

Fase 04 

 

- Etapa 01 - Integração do front-end com o back-end; 

- Etapa 02 - Testes de integridade entre o front-end com o back-end; 

- Etapa 03 - Apresentação para a homologação da Fase 04; 

- Etapa 04 - Ajustes e acertos necessários; 

- Etapa 05 - Apresentação para a homologação Final; 

- Etapa 06 - Conclusão e entrega do projeto. 

 

 Diante de tantas funções que o aplicativo possui, queremos com isso integrar e melhorar a 

comunicação entre pais, alunos e as unidades escolares, sempre em busca de darmos uma educação 

de melhor qualidade aos nossos alunos, onde os pais terão acesso a todas as informações do seu 

filho, considerando que com o aplicativo teremos uma melhor comunicação escolar e a sua 

adaptação à nova linguagem e aos novos aparelhos de comunicação, permitindo rapidez e 

consolidação de um bom relacionamento em geral. 

 

Tudo em conformidade com as justificativas expressas nos PBS em anexo que originarem 

este processo licitatório. 

               A presente contratação possui natureza continuada. 
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               A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 
 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 
 

3.1 - Constituem objeto do presente certame é a seleção e contratação de empresa especializada para 

desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação escolar, onde os pais podem ter 

acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular, conforme especificações abaixo: 

 

ITEM LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES QTD UND 

01 Desenvolvimento do aplicativo  

 

- Desenvolvimento da aplicação mobile hibrida compatível com todos os 

dispositivos mobile (celulares e tablets android e celulares e tablets iOs) (front-

end) + Desenvolvimento do painel administrativo da aplicação (página web) 

(back-end) 

01 Und 

02 Manutenção, suporte e infraestrutura 

 
- 1 ano de contrato de manutenção para até 2.500 usuários ativos e simultâneos 

na plataforma; 

 

ONDE DEVE CONTER: 

- Equipe de desenvolvimento de novas funcionalidades e de manutenção do 

front-end e back-end do aplicativo;  

- Garantia de funcionamento 24x7. Atualizações de releases referentes a novas 

versões dos sistemas operacionais; 

- Servidor cloud para hospedagem do painel administrativo, arquivos e banco de 

dados da aplicação; 

- Registro do domínio da aplicação; 

- Manutenção da conta para publicação da aplicação na Google Play Store; 

- Manutenção da conta para publicação da aplicação na Apple Store; 

- Certificado SSL de garantia de segurança dos dados dos usuários da 

aplicação; 

12 meses 

03 Campanha de divulgação e lançamento 
 
- Campanha de divulgação da criação do aplicativo contendo: criação de duas 

peças publicitárias em formato de vídeo, uma direcionada para o lançamento do 

aplicativo e outra direcionada para a utilização do aplicativo (tutorial) e; 

criação de 4 peças publicitárias no formato imagem direcionadas para o 

lançamento do aplicativo e 10 direcionadas para a utilização do aplicativo 

01 Und 

04 Gestão das redes sociais  

 
- 1 ano de contrato para a gestão das redes sociais da Secretaria Municipal de 

Educação responsável pela gestão do aplicativo, juntamente com a proposta de 

ampliar os canais de comunicação de tal com o público alvo do aplicativo. 

- Criação de conteúdo, seja visual ou textual, conforme planejamento a ser 

criado entre a equipe técnica da empresa e a equipe técnica da Gestão 

Municipal; 

- Gestão, utilização e monitoramento das redes sociais; 

- Impulsionamentos de conteúdos relevantes 

12 meses 

 
4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 
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4.1 – O desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação escolar, onde os pais 

podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular, deverá ser de boa 

qualidade, sendo que o mesmo será inspecionado na hora da entrega, a não aprovação do mesmo, 

levará a contratada a providenciar as correções imediatamente. 

 

4.2 - A critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, o objeto poderá ser 

entregue e/ou executado diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a 

cargo da CONTRATADA. 

 

5 - DO RECEBIMENTO 

 

5.1 – O desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação escolar, onde os pais 

podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular será IMEDIATA e de 

acordo com a necessidade e a emissão da Autorização emitida pelo GESTOR DO CONTRATO, 

sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento. 

 

5.2 - Em caso de comprovada superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade do adjudicatário e que altere substancialmente as condições de seu cumprimento, será 

examinado pedido de prorrogação.  

 

5.3 - O pedido, formulado com as pertinentes razões e/ou acompanhado de comprovante do legado, 

deverá ser elaborado e/ou dirigido ao Secretário Municipal de Educação - SEMED da Cidade de 

Altamira/PA, GESTOR do contrato, antes do término do prazo inicialmente estipulado, ficando a 

critério da autoridade competente acolher ou não o requerimento da contratada. 

 

5.4 - A empresa contratada deverá fornecer e/ou executatar somente o produto e/ou serviços  que 

atenda integralmente às características e especificações consignadas em sua proposta comercial, 

além de TODA a LEGISLAÇÃO PERTINENTE em vigor, bem como observar as condições e 

prazos propostos, assumindo toda e qualquer responsabilidade por sua integridade. 

 

5.5 - A unidade administrativa competente acompanhará a qualidade dos equipamentos, verificando 

suas características, devendo notificar qualquer ocorrência de irregularidades, via protocolo. 
 

5.6 - A critério da Secretaria Municipal de Educação de Altamira, o objeto poderá ser entregue 

diretamente no local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da 

CONTRATADA. 
 

5.7 - Caso fique constatada a irregularidade na entrega, o contratado após comunicação pela 

Comissão Permanente de Recebimento do objeto deverá saná-la IMEDIATAMENTE.  
 

5.8 - Em caso de irregularidade não sanada pelo contratado, a Comissão Permanente de 

Recebimento de objeto, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à autoridade máxima do 

órgão contratante para aplicação de penalidades. 
 

5.9 - Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, o prazo de pagamento será 

suspenso e considerado o fornecimento e/ou execução em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa 

sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e 

neste instrumento. 

5.10 – O desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação escolar, onde os pais 
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podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular, mesmos que entregues 

e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a má fé do fornecedor ou condições 

inadequadas de uso dos mesmos.  

 

5.11 - O horário de entrega do equipamento deverá obedecer às normas internas da administração.  

 

5.12 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de 

acordo com a legislação própria:  

 

 5.12.1 - especificação correta do objeto;  

 5.12.2 - número da licitação e contrato; 

 

5.13 - Reserva-se a Prefeitura Municipal de Altamira – Secretaria Municipal de Educação de 

Altamira o direito de solicitar da empresa contratada (fabricante ou distribuidor), Laudo(s) do(s) 

produto(s) oferecido(s), expedido por empresas competentes sem ônus para a Prefeitura. 

 

5.14 - O desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação escolar, onde os pais 

podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via celular, objeto desta licitação 

deverá ser entregues e/ou executado no local abaixo relacionado: 

 

5.14.1 - Sede da Cidade de Altamira – PA. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 -  A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 

 

6.1.3 - A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 

Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 

necessárias para o fornecimento e/ou execução do objeto, sem qualquer ônus adicional à 

Contratante. 

 

6.1.4 - A Contratada será responsável por eventuais prejuízos causados a pessoas ou bens 

públicos ou particulares, respondendo civil e criminalmente pelos danos causados a 

terceiros.  

 

6.1.5 - A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 

condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 

licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante. 

 

6.1.6 - A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 

funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 

obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 

contato.  
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6.1.7 - A Contratada obriga-se a manter em dia todas as suas obrigações com terceiros, em 

especial as sociais, trabalhistas, previdenciárias, tributarias e comerciais, bem como assumir 

inteira responsabilidade pelo cumprimento destas obrigações. 

 

6.1.8 - A Contratada obriga-se cumprir com os dispostos no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de quatorze anos).  

 

6.1.9 - A Contratada obriga-se a sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos 

verificados pela Contratante durante a vigência do contrato. 

  

6.1.10 - Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer 

condições inadequadas ao desenvolvimento e fornecimento de  aplicativo de comunicação 

escolar, onde os pais podem ter acesso aos professores, à direção escolar e a SEMED via 

celular ou a iminência de fatos que possam prejudicar o fornecimento e/ou execução; 

 

6.1.11 - A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal juntamente com as autorizações de 

retiradas e os cupons para fins de recebimento dos respectivos valores.  

 

6.1.12 - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6.1.12.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

Altamira/PA, 18 de julho de 2019. 
 

 

 

 

RONI EMERSON HECK 
 Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA 
Pregoeiro – Portaria nº. 1804/2018 
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