GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEED
OBJETO

Aquisição de Mobiliário para
aparelhamento da sede da
SEED

MINISTERIO

MEC

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

MODALIDADE NATUREZA
INTERVENÇÃO DESPESA

VALOR
CONTRAPART

VALOR
TOTAL

449052

55.000,00

550.000,00

Infraestrutura

449052

600.000,00

6.000.000,00

Justifica-se a solicitação, considerando a reestruturação
Mobiliar a SEED para proporcionar
física, integração dos setores e suas equipe, otimizando
melhores condições de trabalho aos
Infraestrutura
espaços, aproximando pessoas e criando condições de
servidores
celeridade para os resultados
Justifica-se a solicitação, considerando a necessidade hoje
Mobiliar salas de aula para
existente tanto nas escolas em funcionamento, escolas que
proporcionar melhores condicoes
estão prontas e aguardando inauguração e as escolas que
para aprendizagem
ainda estão em construção, na rede estadual de ensino

Aquisição de Mobiliário para
aparelhamento das Escolas da
Rede Estadual de Ensino

MEC

Aquisição de 400
microcomputadores OPTIPLEX
7040SFF para o Centro
Administrativo

MEC

Auxiliar no trabalho cotidiano e
ações da Secretaria

Renovar o parque tecnológico da Secretaria de Estado da
Educação além de informatizar setores que não possuem
computadores

Infraestrutura

449052

171.960,00

1.719.600,00

Aquisição de 2 Servidores Dell
PowerEdge R630 para o
Centro Admnistrativo SEED

MEC

Organizar os dados do centro
administrativo em Cloud Local

Centralização e monitoramento das informações e
Infraestrutura
implementação de segurança dos dados na SEED

449052

12.000,00

120.000,00

10 Switchs Dell Networking
N3024 24 portas, L3
,24x1GbE, 2xCombo,
2x10GbE SFP+ fixed
ports, Stacking, IO to PSU
airflow, 1x AC PSU

MEC

Interligar o Backbone do centro
administrativo

Melhoria da comunicação lógica e trafego das informações
Infraestrutura
sem perda de qualidade nos dados

449052

29.990,00

299.900,00

2 Nobreak SMS Bivolt de 6
kVA - Série NB G3

MEC

Infraestrutura

449052

1.800,00

18.000,00

Aquisição de 50 notebooks
DELL Latitude E7470 para o
Centro Administrativo

MEC

Facilidade na movimentação dos dados para serem
apresentados em reuniões externas e trabalhos realizados Infraestrutura
nos anexos e escolas do Estado

449052

33.250,00

332.500,00

Segurar os servidores em caso de
Proteger os servidores contra queima e perda de dados
queda de energia
Para ser utilizados em trabalhos
externos e apresentações

400 Nobreaks SMS 700va
Bivolt

MEC

Segurar os computadores em caso
Proteger os computadores contra queima e perda de dados
de queda de energia

20 Projetores Epson Powerlite
X24+ 3LCD 3500 Lumens
Wireless

MEC

1 Sistema de Video
Conferência Polycom® HDX®
7000 Series

MEC

Licenca Kaspersky Internet
Security 2016 Coorporativa
(250 licenças)

MEC

Proteção dos dados

reforma de escolas de Ensino
Médio

MEC

construção de escolas de
Ensino Médio

Infraestrutura

449052

12.800,00

128.000,00

Para serem utilizados em reuniões externas e projetos
Infraestrutura
realizados nas Escolas e Anexos da SEED

449052

5.939,98

59.399,80

Para reuniões online e offline com
Facilidade e profissionalismo nas reuniões realizadas na
empresas prestadoras de serviço e
Infraestrutura
sala de situações do Centro Administrativo da SEED
anexos da SEED

449052

1.600,00

16.000,00

Proteção e segurança das informações além de proteger
Infraestrutura
contra invações com o firewall enbutido

449052

1.250,00

12.500,00

Reformar 08 escolas de Ensino
Médio

Necessidade de melhorar a estrutura física das escolas de
ensino médio.

Infraestrutura

449051

519.498,26

5.194.982,56

MEC

Construir 03 novas escolas de
Ensino Médio

Ampliar o número de sala de aula da rede publica de ensino
da Secretaria de Educação do Estado.

Infraestrutura

449051

1.044.864,51

10.448.645,13

reforma de escolas de ensino
profissionalizante

MEC

reformar 03 Centros de ensino
profissionalizante

Melhorar o ambiente e a estrutura fisica dos centros de
ensino profissionalizante do Amapá.

Infraestrutura

449051

75.900,00

759.000,00

construção de escolas de
ensino fundamental

MEC

Construir 07 novas escolas de
Ensino Fundamental

Ampliar o número de sala de aula da rede publica de ensino
da Secretaria de Educação do Estado.

Infraestrutura

449051

1.120.764,51

11.207.645,13

reforma de escolas de ensino
fundamental

MEC

reformar 16 escolas de ensino
fundamental

Necessidade de melhorar a estrutura física das escolas de
ensino fundamental.

Infraestrutura

449051

499.158,74

4.991.587,41

reforma e ampliação de ensino
fundamental

MEC

reformar e ampliar 15 escolas de Necessidade de melhorar a estrutura física das escolas de
ensino fundamental
ensino fundamental.

Infraestrutura

449051

502.857,40

5.028.574,00

construção de subestação de
energia eletrica

MEC

Infraestrutura

449051

60.000,00

600.000,00

Apresentação de trabalhos em
reniões externas e internas

Garantir as escolas o fornecimento de energia eletrica
construir 10 subestações de energia
necessaria para atender sua atual demanda de
eletrica nas escolas
equipamentos.

