
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Cumprindo o que preceitua o Art. 26 da Lei 8.666, 21 de junho de 1993, a Secretaria de

Educação da Prefeitura do Recife torna público que reconhece a Dispensa de Licitação

para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operações em

plataformas digitais gamificadas e interativas com conteúdos lúdicos relacionados ao

currículo do 6º ao 9º ano, para atender as necessidades de alunos, professores e gestores

da Rede Municipal de Educação no enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do COVID-19, junto JOY STREET S/A, CNPJ:

12.054.898/0001-60, com o valor total de R$ 3.998.250,00; para atender as necessidades

da Secretaria de Educação, conforme previsto no caput do Art. 24, inciso IV da Lei nº

8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883 de 08 de junho de 1994. Recife,

03 de abril de 2020. DANIELLE CÉSAR DUCA DE CARVALHO Diretora Executiva de Tecnologia

na Educação

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2020

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de operações

em plataformas digitais gamificadas e interativas com conteúdos lúdicos relacionados

ao currículo do 6º ao 9º ano, para atender as necessidades de alunos, professores e

gestores da Rede Municipal de Educação no enfrentamento da emergência de saúde pública

de importância internacional decorrente do COVID-19, disposta no Decreto Municipal nº

33.511/2020, e de acordo com a Lei nº 13.979/2020, nas condições e especificações

expostas no item 3.

2. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA: Em 15 de Março de 2020, com o intuito de combater o avanço

da doença a Prefeitura do Recife tomou a decisão de suspensão, através do Decreto N°

33.512: Art: As Escolas Públicas Municipais suspenderão suas atividades a partir da

próxima quarta-feira (18 de março de 2020), com a antecipação do recesso escolar marcado

para o mês de julho corrente ano. Para minimizar o grande prejuízo no aprendizado e

continuidade do calendário escolar, a Secretaria de Educação, por meio da Diretoria

Executiva de Tecnologia e da Diretoria Executiva de Gestão Pedagógica, vem buscando

estratégias inovadoras que possam dirimir o impacto da suspensão das aulas. Seguindo

a Nota de Esclarecimento do Conselho Nacional de Educação que considera as implicações

da pandemia da COVID-19 no fluxo do calendário escolar, tanto na educação básica quanto

na educa, ção superior, elucida aos sistemas e às redes de ensino, de todos os níveis,

etapas e modalidades, que porventura tenham necessidade de reorganizar as atividades

acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta

de ações preventivas à propagação da COVID-19. Assim, a Nota de Esclarecimento o Conselho

Nacional de Educação se posiciona a favor do ensino a distância para o nível fundamental:

5 -no exercício de sua autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos projetos

pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às autoridades dos sistemas de ensino

federal, estaduais, municipais e distrital, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de

25 de maio de 2017, autorizar a realização de atividades a distância nos seguintes nív.eis

e modalidades: I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394,

de 20 de dezembro de 1996; (Nota de Esclarecimento, CNE, 2020) Nesse diapasão,

considerando que é amplamente utilizada a metodologia de Educação a Distância (EaD) no

Ensino Superior, esse projeto busca inovar através de novas metodologias de engajamento

e envolvimento dos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental no ensino a distância,

que será imprescindível na situação de emergência em saúde, onde se rec omenda o

isolamento social. O projeto consiste em ofertar, na modalidade EaD, para 600 (seiscentos)

professores das turmas de anos finais do Ensino Fundamental com formação por meio de



curso de tutoria. E para 12.500 (doze mil e quinhentos) estudantes das turmas de Ensino

Fundamental a aulas a distância a partir do uso de material impresso (textual) com

atividade semanal, objetos digitais de aprendizagem, tecnologias em tempo real ou não

(videoconferência, chat ou fórum) e instrumentos digitais de verificação da aprendizagem

por meio da disponibilização de equipamentos e pacote de dados e voz que permitam a

interação entre estudante e professor, entre estudantes e entre responsáveis e

professores. A Unidade Virtual de Cursos à Distância da Secretaria de Educação do Recife

(Unirec) oferecerá o curso de tutoria, em modalidade EaD, para todos os professores assim

que retornarem às atividades e, após essa formação, esses professores retomarão suas

atividades normais de regência, enquanto durar a situação emergencial, na modalidade

EAD para todos os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental o ensino regular,

garantindo, dessa forma, o cumprimento das 800 (oitocentas) horas anuais previstas na

LDB. A metodologia a ser aplicada para o fundamental prevê atividades de oferta de

conteúdos programáticos, de disciplinas, de matérias, de componentes curriculares, fora

da sede acreditada, de forma a integralizar a matriz curricular, mediadas por tecnologias

não presenciais, em tempo real ou não, e de acompanhamento e avaliação dessas atividades

cabendo ao professor responsável pela ministração dos conteúdos programáticos, das

disciplinas, das matérias, dos componentes curriculares, antes da extra ordinariedade

decretada. Dessa maneira, garante-se também o cumprimento da jornada de trabalho dos

professores; da regência de aula, cujos registros de aulas deverão estar acordo com os

momentos caracterizados como regência por efetiva interação entre estudante e

professor(a); da frequência do discente nas aulas ministradas por meio de tecnologias

não presenciais em tempo real (chat, fórum, videoconferência, etc.); e da nota do

discente a partir dos instrumentos avaliativos adotados por meio de tecnologias não

presenciais em tempo real ou não. Portanto, tais indicadores serão produzidos para fins

de comprovação da realização das atividades. É importante pontuar que todo o material

impresso a ser utilizado estará alinhado com a base legal que regulamenta e normatiza

as ações do nosso Sistema de Ensino: a Base Nacional Comum Curricular e a Política de

Ensino da Rede, assim como os objetos digitais de aprendizagem, como games, videoaulas,

animações, jogos, simuladores, infográficos, etc. A fim de executar o projeto pedagógico

acima apresentado e com a finalidade de garantir a equidade entre os alunos dos anos

finais, faz-se necessário a aquisição de uma plataforma que permita a implantação do

projeto, equipamentos, pacote de dados e software de segurança e acesso remoto.

A Secretaria está buscando uma plataforma inovadora, que atenda as especificidades do

público-alvo do projeto, alunos do 6º ao 9º ano (12.500 estudantes). A solução precisa

ser interativa, de fácil utilização e que garanta a interação entre aluno/professor,

além de gerar relatórios gerenciais para a gestão pedagógica que evidenciam a interação

citada anteriormente concomitantemente com o uso das tecnologias escolhidas para esse

fim, bem como os resultados e o tratamento dos dados que evidenciem a aprendizagem dos

estudantes. Importante ressaltar que o engajamento e envolvimento do aluno em casa é

um dos principais desafios da Educação a Distância, pois isso pensar em uma estratégia

que estimulem os alunos a ficarem conectados com a finalidade de aprender os conteúdos

pedagógicos é de fundamental impotância. Os jogos digitais não parecem ter esse tipo

de preocupação (Meira L., Blkinstein P.,2019), assim diversos estudos comprovam (Mayo.

2009) melhores resultados de engajamento e consequentemente de aprendizado quando a

metedologia está vinculado a jogos digitais ao invés do modelo tradicional de ensino.

Assim umas das estratégias a ser utilizada será integrar as aulas aos jogos edicacionais

disponibilizados. A empresa contratada, além de disponibilizar as licenças, será

responsável por produzir conteúdo de acordo com as diretrizes pedagógicas estabelecidas

pela Secretaria de Educação do Recife, realizar os treinamentos e fazer a mobilização

de estudantes e professores. A garantia da segurança dos nossos estudantes, menores de

18 anos, ao acesso a conteúdo impróprio online, seguindo os preceitos da LGPD (Lei Geral

de Proteção de Dados 13.709 de 14 de agosto de 2018) é fator fundamental nesse processo.



Assim é de suma importância a platorma estar em acordo com a LGPD e garantir a segurança

dos dados armazenados de alunos e professores. Vale ressaltar que a metodologia adotada

para a regência em EAD durante a situação emergencial poderá seguir sendo utilizada após

o fim da situação de emergência em saúde e, nesse caso, passará a servir como complemento

à formação presencial, como já preconiza a Lei de Diretrizes Básicas em seu Art. 32°

parágrafo quarto “ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância

utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais”. Diante

da urgência em resolver e garantir a carga horária anual de regência do ano letivo diante

da situação de interrupção do ensino presencial e da necessidade de buscar alternativas

de ensino remoto, o projeto precisa ser de rápida implantação para o retorno das aulas

consideradas regência se dar no dia 17 de abril de 2020 sem prejuízo do calendário escolar.

A contratação por meio de dispensa de licitação está amparada pelo permissivo contido

no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

3. ESCOLHA DO FORNECEDOR: JOY STREET S/A, CNPJ: 12.054.898/0001-60, apresentou a

proposta mais vantajosa à Administração nos orçamentos consultados junto ao mercado e

anexados ao processo.

4. .DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para realização desta despesa ocorrerão por conta

da dotação orçamentária nº 2020.14.01.12.361.1.206.2.125 Elemento de Despesa 3.3.90.39

– Fonte: 112.

5. VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 3.998.250,00 (três milhões novecentos e noventa e oito

mil duzentos e cinquenta reais), conforme mapa estimativo de preços elaborado pela

Gerência de Compras, Amoxarifado e Patrimônio – GCAP em anexo.

Recife, 03 de abril de 2020.

DANIELLE CÉSAR DUCA DE CARVALHO Diretora Executiva de Tecnologia na Educação


