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    Marituba-PA, 03 de maio de 2019.  

Memorando. Nº 035/2019- CPPPE/SEMED 

 

Senhor  

Edgar Torres de Campos 

Diretor Administrativo e Financeiro/SEMED 

 

A Coordenadoria de Programa, Planos e Projetos Especiais da Secretaria Municipal de 

Educação de Marituba/PA, não dispõe de servidor com esperdice no acompanhamento, 

monitoramento e alimentação dos programas relacionados ao Sistema de Gestão de Prestação 

de Contas (SIGPC) e o Plano de Ações Articulações – PAR área do Sistema Integrado de 

Monitoramento execução e Controle do Ministério da Educação SIMEC, como também na área 

de fiscalização de obras de engenharia civil e nos convênio com a União e Estado na respetiva 

área mencionada.  Enfatizamos que os servidores que compõe a Coordenadoria, possuem várias 

dúvidas necessitando de acompanhamento. 

Daí necessidade da Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços 

de Consultoria e Assessoria no acompanhamento, fiscalização e Monitoramento dos 

Sistema de Gestão e de Prestação de Contas, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação de Marituba/PA, conforme as especificações constantes no anexo 

I- Termos de Referência da solicitação. 

A Solicitação da Contratação se justifica pelo fortalecimento da gestão educacional na 

aplicabilidade dos recursos públicos e na prestação de contas dos recursos disponibilizados pelo 

Governo Federal através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, não 

esquecendo com convênios/acordos de Acordos de Cooperação técnica à Prefeitura Municipal 

de Marituba/PA através da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA,  

Por meio desta Consultoria e Assessoria na Prestação de Serviços de Acompanhamento, 

monitoramento do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SIGPC), do Plano de Ações 

Articuladas – PAR área do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 

Ministério da Educação SIMEC, objetiva visualizar também as obras que o governo municipal 
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realizou convênios e acordos de cooperação junto ao governo federal em prol da Educação do 

Munícipes de Marituba/PA. 

A Coordenadoria de Programa, Planos e Projetos Especiais, na estruturação da 

Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA possui a responsabilidade de Coordenar as 

ações voltadas exclusivamente no acompanhamento, monitoramento e prestação de contas de 

todos os programas e projetos existentes no âmbito municipal no que se refere na política 

educacional no Município de Marituba/PA evitando o bloqueio dos repasses por ausência de 

contas não prestadas.  

A Contratação fundamenta-se nos requisitos conforme 1993, e suas posteriores 

alterações. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Pelo exposto, solicitamos ao senhor, especial atenção, no sentido de proceder à 

autorização para instrução processual, em caráter de urgência, evitando desta forma o bloqueio 

dos repasses federais por falta de acompanhamento da unidade executora na área da Educação 

no Município de Marituba/PA. 

Segue em anexo o Termo de Referência para análise de deferimento da contratação. 

          

  Atenciosamente, 

  

 

ALINE GOMES SOARES 

Coordenadoria de Programa, Planos e Projetos Especiais  

Matricula: 013574 
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