
 

    

 

 

 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 

BRASIL 

Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas – PADEAM No: 

BR-L 1328 

Nome do Processo de Seleção: Consultoria para Aplicação de Instrumentos de Avaliação 

Educacional de larga escala, referente à operacionalização do Sistema de Avaliação de 

Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM, edições 2017, 2018 e 2019 

Empréstimo Nº 2992/OC-BR 

Referência: Componente no. 3, linhas 45 do Plano de Aquisições versão nr. 3 - Publicada 

 

O Estado do Amazonas da República Federativa do Brasil recebeu um financiamento do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o Programa de Aceleração do 

Desenvolvimento da Educação do Amazonas - PADEAM e pretende utilizar parte dos 

recursos para a seleção e contratação de serviços de consultoria.  

 

Os serviços de consultoria (“Serviços”) têm por objeto: a contratação de consultoria 

especializada em Avaliação Educacional em Larga Escala para prestação de serviços de 

operacionalização dos procedimentos relativos ao Sistema de Avaliação de Desempenho 

Educacional do Amazonas - SADEAM Edições 2017, 2018 e 2019 compreendendo:  

 

i. diagnosticar o nível de aprendizagem do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

do Sistema Público de Ensino do Amazonas (redes estadual e municipais, exceto 

federal) e dos estudantes indígenas da etnia Tikuna; 

ii. revisão e validação das matrizes de referência da avaliação de desempenho 

educacionais das redes de ensino municipais e estadual do Amazonas; 

iii. elaboração e validação das matrizes de referência da educação indígena – etnia 

Tikuna;  
iv. elaboração, editoração e dos Instrumentos; 
v. realização do treinamento das equipes de campo;  
vi. aplicação dos instrumentos, distribuição e recolhimento dos instrumentos; 
vii. processamento de dados, análise, elaboração, impressão de relatórios de 

divulgação dos resultados; 
viii. Oferecer aos estudantes, professores e equipe gestora do sistema estadual de 

ensino, materiais pedagógicos integrados ao portal educacional disponibilizados 

na versão online e off-line articuladas por meio de avaliações formais, 

transferência de tecnologia e de conhecimento, assessoria pedagógica para 

acompanhamento da operacionalização e utilização de material pedagógico e 

simulados. 

 

 



 

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas convida 

empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de 

interesse em prestar os Serviços citados. As empresas e/ou instituições interessadas deverão 

fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem experiência para 

executar os Serviços. 

 

As listas curtas deverão conter seis empresas com ampla distribuição geográfica, não 

contendo mais que duas de cada membro do Banco.  
 

As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 

para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 

nestas políticas. 

 

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por 

meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito a formação da lista 

curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou 

incorporada e, no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa 

designada como representante.  

 

A empresa será selecionada de acordo com o método de Seleção Baseado na Qualidade e 

Custo - SBQC definido nas Políticas. 

 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente 

de 09h00 as 17H00 (hora local). 

 

As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente, por 

correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até (às 17H00 do dia 13/12/2016) (hora 

local).  

 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas 

 

Mauro Petras Ribeiro Muniz  

Coordenador Executivo - PADEAM 

Avenida Valdomiro Lustoza, 250 – Japiim II 

CEP 69.076-830 Manaus/Amazonas/Brasil 

Tel.: 055 92 3614-2297 
Fax: 055 92 3614-2297 

E-mail: coordpadeam@seduc.am.gov.br 
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