
 

 

 

 

 

 

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE CONTRATO 
 

Instituição 

Financiadora 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

Tipo de 

Aquisição 
Serviços de consultoria 

Setor UG-PADEAM 

País do Projeto  Brasil 

Projeto 

 

Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do 

Amazonas - PADEAM 

No do Contrato 

de Empréstimo  
2992/OC-BR 

No do Contrato 

ou da Seleção 
SDP 009/2015. 

Descrição do 

Contrato 

O objetivo geral desta consultoria é realizar uma avaliação 

processual e formativa do programa do Centro de Mídias. Os 

objetivos específicos são: (i) realizar um diagnóstico educativo, 

operacional e tecnológico do Sistema Estadual de Ensino Presencial 

Mediado por Tecnologia - SEEPMT; (ii) definir as necessidades de 

investimentos para aumentar a cobertura e qualidade do sistema, no 

marco dos objetivos do programa de referência; (iii) analisar os 

processos, práticas e pontos de estrangulamento na implementação 

do programa para fornecer orientações úteis para o projeto de 

intervenção mais eficaz; (iv) realizar o desenho de questionários, 

trabalho de campo para a coleta de dados primários, e a analise e 

interpretação de dados primários e secundários. 

Durante o processo de seleção dos serviços de consultoria acima indicado, efetuado por 

meio do método Seleção Baseado na Qualidade e Custo - SBQC as empresas 

consultoras abaixo indicadas apresentaram propostas.  A pontuação obtida de cada 

Proposta Técnica e Proposta de Preço, assim como a pontuação final, encontram-se 

indicadas a seguir: 

 

Nome da Consultora 
Nota 

Técnica 

Preço da 

Proposta 
Nota Final 

CENPEC Centro de Estudos e 

Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária. 

98,00 980.286,13 98,60 

UNISOCIESC – Educação e 

Tecnologia 
90,50 1.016.302,10 92,29 

Qualquer Consultora participante que desejar conhecer as razões pelas quais sua 

proposta não foi selecionada poderá solicitar informação adicional sobre a sua proposta 



 

por meio de uma solicitação formal a ser encaminhada ao endereço indicado no final do 

texto. 

Consultora 

Selecionada 

CENPEC Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e  

Ação Comunitária. 

Nacionalidade da 

Consultora 

Selecionada 

Brasileira 

Montante do 

Contrato 

R$ 1.054.263,05(um milhão, cinquenta e quatro mil, duzentos e 

sessenta e três reais e cinco centavos) 

Duração do 

Contrato 
Execução (6) seis meses, vigência (7) sete meses. 

Data de 

Assinatura do 

Contrato 

Previsão até 20-10-2017 

Agência 

Executora 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 

 

At: Arone do Nascimento Bentes 

Endereço: Av. Waldomiro Lustoza, nº 250, Japiim II, Pavimento 

Térreo, sala UG PADEAM, SEDUC SEDE, Manaus/AM, Brasil – 

CEP: 69.076.830 

E-mail: aqpadeam@seduc.net 

 

Número de Referência do UNDB: IDB227-03/16 
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