
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE  MARITUBA

sECRETARiA MUNicipAL DE EDucAeAO DE MARiTUBA
COORDENACAO DE LICITACOES E CONTRATOS

RIta  Fel.narido Guilhon n° 5330 -Centro -CEP  67200-r)00-IMarltuba -Pard
Fone  (91 )3256-7833/



SECFtETARIA  MUNICIPAL  DE  EOUC^CAO

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL  DE  MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL  DE  EDUCACAO
D.iretora de Ensino

Justificativa

e

®

Segundo  Catelli  e  Santos  (2004,  pag.  423),  nas  duas  tiltimas  d6cadas  vein crescendo,

nas  sociedades  democraticas  de  economias avancadas  e  emergentes.  a demanda  pelo  melhor

uso possivel dos recursos arrecadados pelo govemo. Os autores evidenciam ainda o surgimento

da postura do governo empreendedor, voltado para o cidadao como cliente` buscando padr6es

otimizados de eficiencia e eficacia na gestao pdblica por resultados, orientada por processos de

avaliagao continua e de qualidade.

De acordo com o Manual do Gestor Ptiblico (201 1, p. 42) o principio da economicidade

esta  comumente  relacionado  a  ideia  de  custo-beneficio`  ou  seja.  imp5e  ao  agente  ptiblico  o

clever  de  obter  o  melhor  atendimento  ao  interesse  ptiblico,  consumindo`  para  isso,  a  menor

quantidade  de  recursos  ptiblicos`  para  que  se  possa  otimizar  os  gastos,  gerando  maiores

beneficios a Administracao Ptlblica e aos cidadaos, atrav5s de investimentos em outros servicos

A Administracao ptiblica caracteriza-se por ser o conjunto de 6rgaos. servigos e agentes

do  Estado que procuram  satisfazer as necessidades basicas da sociedade. tais como educagao,

cultura. seguranga. satide, entre outras. Em urn outro aspecto, administragao ptiblica 6 a gestao

dos interesses ptiblicos de ordem geral ou coletiva. por meio da prestacao de servicos ptiblicos

de qualidade  e  eficientes perante  as  demandas  da sociedade  (Brasil  Escola 2010).  De  acordo

com Maximiano (2006` p. 26) a administracao e urn processo de tomar decis6es e rea[izar ag6es

que   compreendem   quatro   processos   principais   interligados:   planejamento,   organizapao,

execucao   e   controle.   Consoante   a   essa   concepcao,   Di   Pietro   (2006`   p.67)`   fomenta   que

administrar nao significa somente prestar e executar o servi?o. mas tambem govemar e dirigir,

exercendo a vontade com o objetivo para obtencao de urn born resultado. Com isso, garante-se

uma administragao com bons resultados e aplica¢ao dos recursos disponiveis.

No que diz respeito aos gastos ptiblicos` Lima (2007` p. 07) fomenta que fazer de modo

certo  e  ser  eficiente.  Tal  capacidade  implica  em  organizar  racionalmente  as  operac6es  do

processo,  de  forma  a  empregar  da  melhor  maneira  possivel  os  recursos  disponiveis,  com

tempo, dinheiro` conhecimento, energia, instalac6es e equipamentos. Nesse sentido. eficienci

significa fazer o maximo com os recursos disponiveis, sendo uma condi?ao necessaria para que
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a   administraeao   possa   obter   maior   crescimento   e   desenvolvimento   econ6mico.    mais

oportunidades de trabalho, memos violencia e desigualdades sociais, colaborando com uma vida

mais longa e recompensadora para sua populagao.

Conforme Meirelles (2000` p. 6 I 0) o controle na Administragao Pdblica define-se como:

"[...] a faculdade de vigilancia. orientacao e correeao que urn poder, 6rgao ou autoridade exerce

sobre a conduta do outro." Nesse sentido` uma boa gestao do gasto ptiblico faz-se necessaria a

reducao  de  desperdicios  nas  lnstitui€6es,  havendo  a possibilidade  do  aulmento  dos  recursos

dispom'veis  para  o  Estado  atender  melhor  a  populacao  nas  mais  diversas  formas:  desde  a a
manuten?ao   e   o   aparelhamento   dos   hospitais   ptiblicos   a   aquisicao   de   viaturas   para   as

instituic6es  de  seguran€a  ptiblica.  Womack  e  Jones  (1998,  p.3),  conceituam  desperdicio  da

seguinte forma:

Desperdicios sao erros que exigem retificagao, produ?ao de itens que ninguem deseja,

actimulo   de   mercadorias   no   estoque,   etapas  de  processamento   que   na  verdade   nao   sao

necessarias. movimentacao de funcionarios e transporte de mercadorias de urn lugar para outro

sem prop6sito. grupos de pessoas em uma atividade posterior que ficam esperando porque uma

atividade nao foi realizada dentro do prazo, e bens e servigos que nao atendem a as necessidades

do   cliente.    Dentro   desse   contexto.   Maximiano   (2006)   diz   que   a   eficiencia   pode   ser

compreendida  como  a  utiliza€ao  eficaz  dos  recursos  disponiveis,  ou  seja,  ter  urn  melhor

aproveitamento  dos  mesmos,  reduzindo  desperdicios  e  gerando  a maxima transformacao  em     ®

produtos finais. Isso s6 e possivel se houver engajamento dos componentes da organiza€ao para

o seu efetivo sucesso, obedecendo o principio da eficiencia conforme previsto no artigo 37 da

CF/88 atraves da EC n.19` cujos fatores preponderantes voltam-se, fundamentalmente, a forte

orientacao  para a a€ao,  focaliza?ao no cliente, trabalho participativo. valorizapao do  servidor,

comunicacao   franca  e  aberta.   envolvimento  total.   foco  no   processo  e   melhoria  continua.

comprometimento da alta dire?ao` abordagem sistemica e atua¢ao baseada em fatos. Tudo isso

implica na eficiencia e na qualidade dos gastos ptiblicos.

Considerando-se que a finalidade de uma gestao de qualidade e tomar os processos mais

eficientes. melhorar os resultados e reduzir gastos e desperdicios mos 6rgaos pdblicos. mos quais

os aprimoramentos dos programas de qualidade necessitam ser continuos. e objetivo do govemo

coibir o desperdicio e racionalizar o gasto ptiblico, tendo como finalidade de tomar os processos
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mais  eficientes,  melhorar  os  resultados  das  organiza¢6es  e  o  bern-estar  dos  servidores.  Vale

ressaltar  que  sao  continuos  os  aprimoramentos  dos  programas  de  qualidade,  bern  como  o

controle em estrito cumprimento aos principios explicitos e implicitos da Constituigao Federal,

que asseguram o dominio das ac6es do estado e dos gestores ptiblicos. principalmente no que

tange aos gastos relacionados ao orgamento ptiblico.

A pr6pria Constituicao Federal consagra como principios norteadores da Administracao

Pdblica a publicidade, a eficiencia e a sustentabilidade, dentre outros.  Contudo, a necessidade

de atingir os  objetivos estrat6gicos de assegurar os recursos necessarios,  qualificar a gestao  e

melhorar  a  estrutura  orginica.  disponibilizando  informa¢6es  para  a  tomada  de  decis6es,  faz

necessario instituir uma forma de Gerenciamento para o Controle e Sistematizacao da Secretaria

de  Educa?ao  em  sua  totalidade  no  que  refere-se  a  insercao  dos  alunos  na  rede  educacional

subdivididos  em  cada  niveis:  Educapao  lnfantil  (PNAIC),  Educagao  Pre-Escolar  (PNAEP),

Ensino  Fundamental  (PNAEF).  Educaeao  de  Jovens  e  Adultos  (PNAEJA)  e  os  programas

como: Mais Educacao   entre outros em que os alunos estejam inseridos` ressaltando que essas

informap6es possam ser repassadas ao Minist6rio da Educacao de forma eficiente para que haja

a garantia do financiamento da educagao basica.

0  gerenciamento  dos  servidores,  as  solicitap6es  de  aquisic6es  de  bens  e  servicos.

sistematizagao  de  matriculas  iniciais  e  finais  dos  alunos  da  rede  da  educa¢ao`  o  controle  de

frotas e o transporte escolar. o controle dos almoxarifados das unidades escolares entre outros

deveram ser realizados atraves de sistemas m6dulos de software especifico para a administracao

ptiblica para garantir o controle da despesas ptiblicas.

A Administraeao  Ptiblica brasileira necessita de serias modifica¢6es para o alcance da

qualidade nos  servicos  que presta a sociedade,  a come?ar pela mudanca de  cultura de  grande

parte de seus gestores que ainda hoje caminham a passos lentos na analise. acompanhamento e

controle dos atos de gestao, relegando o interesse da coletividade e negligenciando o zelo pelo

patrim6nio  pdblico.  provocando,  desta  forma,  serios  desequilibrios  nas  financas  ptiblicas  a

gerar mais gastos do que os recursos lhes permitem, e preciso fazer mais com memos recursos.

Ressaltamos  que  na  Secretaria  Municipal  de  Educacao  mesmo  possuindo  o  setor  de

Tecno[ogia da Informa¢ao, nao realizam desenvolvimento de Software para gestao ptiblica para

as necessidades acima citadas. 0 TI desenvolvem manutenc6es de computadores, formata¢6es,
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acompanhamento  da  rede`  realizam  a  implantapao  de  licencas  de  sistemas  e  licengas  que  a

secretaria  fez  aquisi€ao  para  o  melhoramento  dos  resultados  da  educa?ao  como  tambem

realizam o monitoramento se as licen?as estao em constante usos sem causar danos a SEMED.

Diante  do  exposto  5  a  Secretaria  Municipal  de  Educapao  atraves  de  suas  Diret6rias,

coordenac6es  e  setores  tende  a  necessidade  de  realizar  a  solicita?ao  de  contratac5o  de  empresa

especializada     no     desenvolvimento     de     sistemas     integrados     de    gestao    educacional     aplicado

exclusivameiite ao setor pdblico para fornecimento de licenga de uso de software por prazo determiliado

:'a°rca:,9t:::'oca°sma] :::aa;:Zeas9::::e:::a:°:t::I:lit::::. :::1:u:n¥oms:Srt;,r;:sddaee,dmu: :a::t:cea:.Sc:rn8vae°rssadoe dce°::rd°::    ®
legados, treiiiamento.  suporte e atendimento de todos os sistemas (m6dulos fomecidos), conforme com

as especifica€6es no termo de referelicia em anexo.

Seguem em anexo o Termo de Referencia, assinado com as especificap6es pertinentes.
conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educagao de Marituba/PA.

Sem mais, aguardamos resposta e reiteramos os nossos votos de estima e consideracao.

Atenciosamente.

Marituba/PA,18 de abril de 2018.

®
Raimunda da Silva Cunha

Diretora de Ensino
Reg:0605 -MEC PARA

James
Coordenador

s Oliveira

4#c=D#d**a#uTu#e
Coordenadora do Compras da SEMED.

Portaria n°008/2017-SEMED.

Vanielle Fernandes Lima.
e Apoio operacional e Logistica                    Nutricionista -CRN7

Alto   `bu   fi;Lc`      C;ut`Lo.
Alex da Silva Sena

Responsavel pelo RH da SEMED
rreira Dias

Coordenador de Licitac6es e Contratos
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