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ANEXO 2 - 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 020/2017. 

Descrição do 

Contrato 

O objetivo geral desta consultoria é o fornecimento de mão-de-obra 

para que a UG-PADEAM possa levar adiante seu gerenciamento com 

pessoal qualificado, nos campo de Administração, Contabilidade, 

Ciências Econômicas, Direito, Pedagogia, Licenciaturas e Engenharias 

Civil e Elétrica. 

 

 Para tanto, conforme detalhado nos itens seguintes dos Termos 

de Referência e em forma satisfatória para a UG-PADEAM, a 

Consultora subsidiará esses serviços subordinada à estrutura gerencial 

da Secretaria de Estado de Educação/UG-PADEAM, disponibilizando 

profissionais demandados, com ênfase na qualificação técnica-

profissional requerida: i. identificar, selecionar, recrutar e contratar 

profissionais especializados nos campos e com os níveis de formação e 

experiência solicitados, mediante a aprovação do profissional pela 

UGPADEAM; ii. fornecer por períodos definidos profissionais 

especializados nos campos de interesse desta Unidade de 

Gerenciamento para atuação direta dos profissionais sob as diretrizes 

desta UGPADEAM; iii. Garantir a regularidade trabalhista em todos 

os aspectos aplicáveis, considerando-se a Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT como base legal para o fornecimento de mão-de-obra 

especializada; iv. Tomar responsabilidade total por todas as obrigações 

trabalhistas exigidas na contratação; v. Fornecer apoio consultivo em 

temas específicos e outros pontuais sob demanda, visando o 

atendimento das demandas específicas que surgirão no decorrer do 

programa, conforme evolução das atividades e em especial como 

resposta aos riscos identificados ao longo do contrato; e vi. atender a 

todos os requerimentos de informação e outros que sejam solicitados 

pela UGP. 

 

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



 

 

meio do método Seleção Baseado na Qualidade - SBQ as empresas consultoras abaixo 

indicadas apresentaram propostas.  A pontuação obtida de cada Proposta Técnica  

encontram-se indicadas a seguir: 

 

Nome da Consultora Nota Técnica 

Sistema PRI Engenharia Ltda. 93,50 

Consórcio Ductor-Diagonal 91,50 

Consórcio IMAVE-POCETI Desclassificada 

 

A razão que levou a desclassificação do Consórcio IMAVE/POSITI está no fato que o 

envelope da Proposta de Preço não estava fechado, conforme determina o subparágrafo 

4.4, Seção 2 Instruções as Empresas de Consultoria da SDP 020/2017. 

 

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 
SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA. 

Nacionalidade 

da Consultora 

Selecionada 

Brasileira 

Montante do 

Contrato 

R$ 8.778.333,78 (oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, 

trezentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) 

Duração do 

Contrato 
Execução (21) vinte e um meses, vigência (21) vinte e um meses. 

Data de 

Assinatura do 

Contrato 

29  de Novembro de 2017 

Agência 

Executora 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 

 

At: José Augusto de Melo Neto 

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:  IDB1578-11/16 

 

 

 

 


