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OBJETO DA CONTRATAÇÃO

LMS para a Secretaria Municipal da Educação do Município de São 
Paulo, para apoio na capacitação de professores e recuperação de 
aprendizagem e ensino híbrido dos educandos.

• Fornecimento de licença, no padrão SaaS
• 24 meses
• Treinamento para servidores de SME e professores
• Manutenção preditiva e atualização tecnológica
• Help Desk para problemas técnicos
• Banco de horas para manutenção evolutiva e integração com 

sistemas de SME: 20.000 UST

4 interfaces 
independentes

White label

Capacitação dos professores
(61 mil) 

Ensino Fundamental
(421 mil)

Ensino médio
(3 mil)

EJA
(39 mil)
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LICITAÇÃO

MODALIDADE Pregão

PROVA DE 
CONCEITO

• Entre 5 dias e 10 dias úteis após a etapa de lances do pregão
• Duração de 5 dias úteis
• Atendimento a todos os itens obrigatórios e, pelo menos, 80% 

dos itens desejáveis, por grupo
• Testes de estresse:

• Criação de curso mestre e curso herdeiro
• Acesso simultâneo de 500 mil usuários, enviando 

arquivos de 20 MB
• Carga inicial com dados de teste de 100 mil usuários

HABILITAÇÃO 
TÉCNICA 

• Apresentação de 1 atestado com prestação de serviço similar:
• Plataforma de aprendizagem com 50 mil usuários 

cadastrados e 25 mil acessos simultâneos
• Certificado de que a empresa é proprietária da solução ou 

provedora de serviços certificado pelo fabricante.
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Objetivo

Experiência do 
usuário

Flexibilidade 
pedagógica

Escalabilidade

Acessibilidade

Integração

A experiência do usuário deverá ser simples e fluida, de 
forma a proporcionar a maior usabilidade possível dos 

conteúdos didático-pedagógicos, garantindo a 
aprendizagem efetiva dos alunos
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Objetivo

Experiência do 
usuário

Flexibilidade 
pedagógica

Escalabilidade

Acessibilidade

Integração

O sistema deverá permitir a 
integração com diferentes 
plataformas externas de 
recursos pedagógicos e 

com objetos de 
aprendizagem inseridos na 

própria plataforma

Além disso, deve ser possível a customização 
da experiência de aprendizagem de acordo 

com os objetivos e trilhas de conteúdo 
estabelecidos pelo professor aos seus alunos, 
possibilitando a personalização do aprendizado 

de acordo com a evolução do educando, 
respeitando a individualidade de cada um
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Objetivo

Experiência do 
usuário

Flexibilidade 
pedagógica

Escalabilidade

Acessibilidade

Integração

O sistema deverá atender a toda a Rede Municipal de Ensino, 
em suas diferentes estruturas organizacionais. Para tanto, a 
solução proposta deverá ser facilmente escalável, de modo a 
proporcionar a uma rápida integração de toda a Rede ao LMS
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Objetivo

Experiência do 
usuário

Flexibilidade 
pedagógica

Escalabilidade

Acessibilidade

Integração

O sistema deve ser acessível a todos os usuários, contendo, para 
tanto, ferramentas para acesso em outros idiomas (suporte 

multi-idiomas) e disponibilização multiplataforma, 
multidispositivo, multissistema e multinavegador
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Objetivo

Experiência do 
usuário

Flexibilidade 
pedagógica

Escalabilidade

Acessibilidade

Integração

O LMS deverá integrar-se aos demais sistemas de gestão da Secretaria 
Municipal de Educação, assim como auxiliar na automatização de processos de 

rotina de professores e servidores, sincronizando – de modo automático ou 
indicado pela SME – as modificações feitas no Sistema com os ERPs de SME
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LTI - Lerning Tools Interoperability

Instructional Management System

Autenticação e Autorização OAuth 2.

Troca de dados como definido 
pelos serviços IMS

Cliente

Servidor 
Autorização

Serviço
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Extensão 

do prazo 

permitido

Implantação 

das 

integrações 

previstas no 

edital

Implantação 

em escolas 

em todas as 

instâncias

Realizado 

treinamento 

dos gestores

Realizado 

treinamento 

dos 

professores

Cadastro 

professores

Disponibiliza

ção de LMS 

“Capacitação 

dos 

Professores”

Aprovação da 

proposta de 

cronograma 

de 

treinamento

Realizado 1º 

treinamento 

do núcleo de 

gestão SME 

para 10 

servidores

Apresentação 

de proposta 

do LMS 

“Capacitação 

de 

Professores”

• Identidade

• Turma

modelo

Reunião 

Inicial

Ordem de 

Serviço

Cronograma

Até 30 dias

30

Até 5 dias Até 15 dias Até 5 dias Até 20 dias Até 60 dias Até 30 dias

35 50 55 75 135 165

Ensino 
Fundamental

Ensino Médio Educação Jovens e 
Adultos

Educadores Administrativo

• 421 mil • 3 mil • 39 mil • 61 mil • 4 mil
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Implementação

Capacitação dos 
professores

Ensino Fundamental

Ensino Médio

EJA

Será pago 1x, quando a 
interface estiver 

implementada e todos os 
alunos com acesso

Licenças Até 550 mil usuários

Mensal
Por usuário ativo no mês 

(pelo menos 1 hora no mês)

Banco de UST Até 20.000 UST Após finalização da OS

PROPOSTA

A SME não se compromete com um valor mínimo de 
licenças ou Banco de UST por mês 
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PONTOS DE DESTAQUE

Possibilitar o gerenciamento das
funções do usuário no nível
global e no nível do curso, de
modo que um mesmo usuário
poderá ter diferentes
permissões a depender do
curso em que estiver inscrito.
Possuir um alto nível de
granularidade de
permissionamento para cada

perfil definido. Cada usuário ou
grupo de usuários poderá ou
não ter acesso a determinadas
funções, sendo que cada
página, tela ou campo do LMS é
uma função autorizável ou não.

PERFIS
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PONTOS DE DESTAQUE

Sem prejuízo da disponibilização
de acesso navegadores, o LMS
deverá ter uma aplicação para
dispositivos móveis suportada
pelo Android 10.0 ou superior,
com a possibilidade de
implementação de SDK para

consumo de dados reversos
com empresas de
telecomunicações com as quais
a SME venha eventualmente a
realizar convênio ou para
suporte de e-chip.

APLICAÇÃO MOBILE
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PONTOS DE DESTAQUE

A identidade visual será
proposta pela CONTRATADA e
aprovada pela SME, devendo ser
adequada à idade do aluno e
diferente para cada ETAPA DE
ENSINO.

O LMS deve ser capaz de
suportar múltiplos projetos de
educação, sendo um para cada
ETAPA DE ENSINO, em uma única
instância, de modo que um
projeto não interfira com
capacidade de operar e

gerenciar os contextos de cada
projeto.

Na ausência dessa
funcionalidade, ou na eventual
necessidade de segmentação
em instâncias para atender à
volumetria desta contratação, a
CONTRATADA poderá
disponibilizar instâncias distintas
do mesmo LMS.

INSTÂNCIAS



20|

PONTOS DE DESTAQUE

Aulas Síncronas 

Aulas Assíncronas 

Permitir e gravar aula síncrona, incluindo interações em texto, compartilhamento de telas
e entrada e saída de participantes;

Suporte a pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) usuários simultâneos em uma mesma
aula;

Diferentes atribuições de permissões de acessos dos usuários aos recursos da aula
síncrona. Por exemplo: definição de que somente usuários com o perfil “professor”
podem realizar a gravação da aula;

A velocidade mínima de upstream e downstream para acesso aos serviços é de 4.000
Kbps por usuário.

O LMS deverá possibilitar, a disponibilização das aulas transmitidas e que foram gravadas
também de forma assíncrona, inclusive quando o usuário estiver offline, ainda que por
meio de download do vídeo no aparelho do usuário.
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PONTOS DE DESTAQUE

Notificações

O sistema de comunicação deve permitir configurar as diferentes formas de envio das
notificações e a possibilidade de parametrizar gatilhos para o envio das notificações
customizadas aos usuários. A parametrização poderá envolver diferentes grupos de
usuários, inclusive um usuário individualmente.

Integração com Sistemas

Chat

Não deverá ser possível criar usuários pela interface do LMS. A criação dos usuários será
realizada somente pelos Sistemas de SME e será importada ao LMS.

➢Alunos não matriculados no SGP.

A ferramenta deverá possibilitar a configuração de que determinados usuários só possam
acessar, pelo chat, usuários predeterminados. Por exemplo: alunos só podem conversar
com o professor ou com outros alunos da mesma turma ou da mesma série.



22|

PONTOS DE DESTAQUE 

Rastro

Gestão de Documentos 

O LMS deverá, ainda, registrar as interações dos usuários com os diferentes objetos de
aprendizagem. Para os vídeos, deverá ser realizado o acompanhamento do tempo de
permanência e/ou evasão do usuário durante a exibição do vídeo

O LMS deve possibilitar a gestão, busca, controle, edição, cópia, co-criação, versionamento,
armazenamento, classificação, distribuição e compartilhamento, download e publicação de
recursos digitais educacionais incorporados ao portal, tanto para públicos internos como para
públicos externos, de acordo com o nível de permissionamento do usuário.

O LMS deverá permitir ao usuário:

➢ Acesso rápido, preciso e remoto aos recursos disponíveis na plataforma;

➢ Cadastro e/ou edição de recursos digitais diretamente na plataforma com base em
metadados;

➢ Indexação de conteúdo: classificação de recursos digitais a partir de metadados, níveis
de ensino, assunto, tags, mídia, etc., para facilitação da busca;

➢ Realização de busca de recursos digitais por meio de filtros previamente parametrizados
na plataforma;

➢ Controle de versionamento e direitos autorais.
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PONTOS DE DESTAQUE 

Outros pontos

Quadro de Aviso

O LMS deverá possuir interface para possibilitar a publicação, duplicação e exclusão de recados e avisos, com as seguintes
características:
Seleção do público alvo da postagem:

➢ por estrutura organizacional (DRE, Unidade Educacional

➢ por ETAPA DE ENSINO;

➢ por perfil de usuário (aluno, funcionário, professores);

➢ por turma;

➢ por disciplina;

➢ por outros meios afins;

➢ Possibilidade de inclusão e configuração de texto, imagem, vídeo, hiperlink e arquivos anexos e/ou incorporados.

➢ Possibilidade de busca de comunicados por meio de data de publicação e por palavra-chave.

➢ Controle de usuários que já viram os comunicados.

➢ Comunicação entre usuários (fórum)

➢ Criação de textos e documentos colaborativos

➢ Certificação de Alunos

➢ Inserção de caracteres especiais, como fórmulas matemáticas e químicas, inclusive em formato LaTeX;

➢ Biblioteca Virtual



Obrigado!


