
PÍocesso nl

P r.l. il u r. I{.i.iPrl

^Í, 
J.lio x il ll' s/li

CI{PJ í'

d. 
^llo 

Àl.cr. do t'ndrr' - XA
. C..ltô, CEP i'a6 !18 000'

0 1 , § 1 L 8 3 2 

' 

0 0 0 1 ' 2 1

Alto Alegre do PindaÍelMA' 01

â*'ii"1ã2,"á'8"ift iiffllL.Ji.o."*"'pr*àitã'J" õú"0" a" A[o AlegÍe do PindaÍé -MA

de Fevereiro de 2022

Av. João Xxlll, SN - Cenlro,
Alto Alegre do Pindaré - MA

Àssunlo ConÚatação de emprêsâ pâÍa prestaÇão

ã'-'""^r".. - a" Dlatafoma edlicâcional de

i,i"r'ái,üá-ãrr,r,a"r com o obFtivo de diagnosticâÍ

iããt ot 
"""tto'r,s"m 

nas disciplrnes esludadas

;;ú;; ã; educalo básrca a pêrtú dâ ânálise

ãã 
-- ààoo. cognitivos psrcométricos'

componamentais e Pedagógicos'

Excêlentissimo Senhor'

Estamos vivenciando uma nova revoluçáo rnduslíial' a revoluçáo 4'0 e esta'

tem siàã impi-rsiànlda pelo de§envoiümento de tecnologias avançadas como- 
-a

;i:,d;;;'A',iiffiiiÀJ Ãi maquinas nao esláo somente íazendo trabalhos,nanuars'

mâs tâmbém trabalhos Íaoonals, tt'"i"-"-q'" '"q'"tt' 
o uso do que se 

-considera
;:i".i,jãlffi:'À'.áã; ;; rntàiôe".i, nrtináai oemonstrou avânços extraordinários nos

últimos anos e, atuatmeme. " *,ii.àaá para solucionar inúmeÍos prÔblemâs

illl,làiàsrã:;Il ;j,ü;nais' Estuao" lem- auãonsraoo a nec€ssidade do uso de lA

.rr"-",ã"r"" educacionais sendo poílanio lf"""áti9 .recoJ|hecer- 
que a

;;i""H;;# ,Ül,td;;; iÀ{aatrne Léámins - ML)' sendo reinada com muitos

dâdos. com mecanismos oe representaçaà diconhecimento e raciocinio baseados

;::"àJJ i,i;;;;-;"; da"ro" Jàãisri"o" (hibndos ou náo)' como um dos

maiores avanço§ atuais

A modemizaçáo do gerenoamenlo de informâçóes é Íequlsito para Úm bom

a"s"nroruim"nto ão àprendi;do esc,olar' A tecnologia da inÍormação proporciona uma

i"pã!l ü iioà J. i"i.rmaçoes e respatoa â tomãa de decisôes por pârte do coípo

docente.

Dessa fgrma' o§ estudos têm demondÍado que as aplicaçóes da 'lA' em

"i"t"a"-""ãioãánãis 
sao runamentas encázes para mitigar o aumento das lacunas

ü;ãd;;ffiã;aoà pera panaeÁiã áo úvio-lg rtuatmente há uma dversidade

;; H#;;;;;iatoniras éoucacloiai que proprciam di.gitalizaÉo de ronteúdo'

üÉrüiàü ã ,,id aubs e banco de dàos de avalraçóes' soluçóes esias que

ioirãffi ã;-ú; os educadores púulcos' contudo náo o auxliam a endeÍeçaÍ ou

sugenr as melhores soluçóes pâra riuzr railoamente as peÍdas c€usadas êm 2020

na educaÉo.

A Secretaria de EducaÉo
contratar um siíema ou Pláaforma

Esoorte e Lazer, dado esse conteío' busca

àucacionat que sê)a capaz de diagnoíic€r as
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Iacunas seradas e .principarmente' r",IÍJT'oi ;:%r:l':"à:","ff[::'ã1"i
::*gf'ff",5#""'ff0f;t.,1nf;1,"" 

"iili;oãr'-' -'"p"áa'a" 
de anarisar dados

"ooáitivos. 
psicomárlcos *'pontitàniái" 

-ã 
pedagoglcos @nsiderando as

c€;ac{eristicas de cada âluno'

Diante disso, §iívo-me do presentepaÍasolicita'd"Y.9-':.E]T]"i::,X1":l*
í;ê; i;d";;i" " Tl'11:ry^d:_.P, ji"::i':âutonzaÇáo e determinaÉo PaÍa

pÍestaçáo de seryiços dey'áE
ãbretrvo de diagnostrcâÍ ]ácul
alúnos da educaçáo báy'ca a

ãorão"ãr de inteligência artiÍci?l 
-99m-^o.

"iããâóã. """ 
diúptinas- "-1y^1*:#.'

da ãe aados cognitivos' psicométÍicos'
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