
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                               Diretora de Ensino 
 

 
Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A necessidade da contratação atende as necessidades levantadas pela Diretoria de Ensino em 

relação as Unidades escolares da rede municipal de Educação em realizar a sistematização das 
informações em tempo real possibilitando o acompanhamento do rendimento das ações a nível 
educacional.  

Segundo Catelli e Santos (2004, pág. 423), nas duas últimas décadas vem crescendo, nas 
sociedades democráticas de economias avançadas e emergentes, a demanda pelo melhor uso 
possível dos recursos arrecadados pelo governo. Os autores evidenciam ainda o surgimento da postura 
do governo empreendedor, voltado para o cidadão como cliente, buscando padrões otimizados de 
eficiência e eficácia na gestão pública por resultados, orientada por processos de avaliação contínua e 
de qualidade. 
 

A própria A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 70 da LDB, enumera as ações 
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino proporcionando a superação e 
melhoramento das atividades pedagógicas das unidades escolares, Segundo Catelli e Santos (2004, 
pág. 423), nas duas últimas décadas vem crescendo, nas sociedades democráticas de economias 
avançadas e emergentes, a demanda pelo melhor uso possível dos recursos arrecadados pelo 
governo. Os autores evidenciam ainda o surgimento da postura do governo empreendedor, voltado 
para o cidadão como cliente, buscando padrões otimizados de eficiência e eficácia na gestão pública 
por resultados, orientada por processos de avaliação contínua e de qualidade. 

De acordo com o Manual do Gestor Público (2011, p. 42) o princípio da economicidade está 
comumente relacionado à ideia de custo-benefício, ou seja, impõe ao agente público o dever de obter 
o melhor atendimento ao interesse público, consumindo, para isso, a menor quantidade de recursos 
públicos, para que se possa otimizar os gastos, gerando maiores benefícios à Administração Pública e 
aos cidadãos, através de investimentos em outros serviços 

A Administração pública caracteriza-se por ser o conjunto de órgãos, serviços e agentes do 
Estado que procuram satisfazer as necessidades básicas da sociedade, tais como educação, cultura, 
segurança, saúde, entre outras. Em um outro aspecto, administração pública é a gestão dos interesses 
públicos de ordem geral ou coletiva, por meio da prestação de serviços públicos de qualidade e 
eficientes perante às demandas da sociedade (Brasil Escola 2010).  

De acordo com Maximiano (2006, p. 26) a administração é um processo de tomar decisões e 
realizar ações que compreendem quatro processos principais interligados: planejamento, organização, 
execução e controle.  

Consoante a essa concepção, Di Pietro (2006, p.67), fomenta que administrar não significa 
somente prestar e executar o serviço, mas também governar e dirigir, exercendo a vontade com o 
objetivo para obtenção de um bom resultado. Com isso, garante-se uma administração com bons 
resultados e aplicação dos recursos disponíveis. 

No que diz respeito aos gastos públicos, Lima (2007, p. 07) fomenta que fazer de modo certo 
é ser eficiente. Tal capacidade implica em organizar racionalmente as operações do processo, de forma 
a empregar da melhor maneira possível os recursos disponíveis, como tempo, dinheiro, conhecimento, 
energia, instalações e equipamentos. Nesse sentido, eficiência significa fazer o máximo com os 
recursos disponíveis, sendo uma condição necessária para que a administração possa obter maior 
crescimento e desenvolvimento econômico, mais oportunidades de trabalho, menos violência e 
desigualdades sociais, colaborando com uma vida mais longa e recompensadora para sua população. 

Conforme Meirelles (2000, p. 610) o controle na Administração Pública define-se como:  
 

“[...] a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, 
órgão ou autoridade exerce sobre a conduta do outro.” Nesse sentido, 
uma boa gestão do gasto público faz-se necessária a redução de 
desperdícios nas Instituições, havendo a possibilidade do aumento dos 
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recursos disponíveis para o Estado atender melhor a população nas 
mais diversas formas: desde a manutenção e o aparelhamento dos 
hospitais públicos à aquisição de viaturas para as instituições de 
segurança pública. Womack e Jones (1998, p.3). 
 

Desperdícios são erros que exigem retificação, produção de itens que ninguém deseja, 
acúmulo de mercadorias no estoque, etapas de processamento que na verdade não são necessárias, 
movimentação de funcionários e transporte de mercadorias de um lugar para outro sem propósito, 
grupos de pessoas em uma atividade posterior que ficam esperando porque uma atividade não foi 
realizada dentro do prazo, e bens e serviços que não atendem a às necessidades do cliente.  

Dentro desse contexto, Maximiano (2006) diz que a eficiência pode ser compreendida como a 
utilização eficaz dos recursos disponíveis, ou seja, ter um melhor aproveitamento dos mesmos, 
reduzindo desperdícios e gerando a máxima transformação em produtos finais. Isso só é possível se 
houver engajamento dos componentes da organização para o seu efetivo sucesso, obedecendo o 
princípio da eficiência conforme previsto no artigo 37 da CF/88 através da EC n. 19, cujos fatores 
preponderantes voltam-se, fundamentalmente, à forte orientação para a ação, focalização no cliente, 
trabalho participativo, valorização do servidor, comunicação franca e aberta, envolvimento total, foco 
no processo e melhoria contínua, comprometimento da alta direção, abordagem sistêmica e atuação 
baseada em fatos. Tudo isso implica na eficiência e na qualidade dos gastos públicos.  

Considerando-se que a finalidade de uma gestão de qualidade é tornar os processos mais 
eficientes, melhorar os resultados e reduzir gastos e desperdícios nos órgãos públicos, nos quais os 
aprimoramentos dos programas de qualidade necessitam ser contínuos, é objetivo do governo coibir o 
desperdício e racionalizar o gasto público, tendo como finalidade de tornar os processos mais 
eficientes, melhorar os resultados das organizações e o bem-estar dos servidores. Vale ressaltar que 
são contínuos os aprimoramentos dos programas de qualidade, bem como o controle em estrito 
cumprimento aos princípios explícitos e implícitos da Constituição Federal, que asseguram o domínio 
das ações do estado e dos gestores públicos, principalmente no que tange aos gastos relacionados ao 
orçamento público. 

A própria Constituição Federal consagra como princípios norteadores da Administração Pública 
a publicidade, a eficiência e a sustentabilidade, dentre outros. Contudo, a necessidade de atingir os 
objetivos estratégicos de assegurar os recursos necessários, qualificar a gestão e melhorar a estrutura 
orgânica, disponibilizando informações para a tomada de decisões, faz necessário instituir uma forma 
de Gerenciamento para o Controle e Sistematização da Secretaria de Educação em sua totalidade no 
que refere-se a inserção dos alunos na rede educacional subdivididos em cada níveis: Educação Infantil 
(PNAIC), Educação Pré-Escolar (PNAEP), Ensino Fundamental (PNAEF), Educação de Jovens e 
Adultos (PNAEJA) e os programas como: Mais Educação  entre outros em que os alunos estejam 
inseridos, ressaltando que essas informações possam ser repassadas ao Ministério da Educação de 
forma eficiente para que haja a garantia do financiamento da educação básica.  

As Unidades Escolares do Munícipio de Marituba/PA, por meio dos gestores educacionais 
desempenham o papel de grande relevância gerenciando as atividades administrativas e pedagógica 
da comunidade escolar de acordo com a especificidade do município. 

 O gerenciamento dos servidores, a sistematização das matriculas iniciais e finais dos alunos 
da rede da educação, o acompanhamento diário das frequência dos alunos e o lançamento das 
habilidades e competência ministradas corriqueiramente pelo professores passaram a serem geridos 
por um sistema de software especifico da administração pública para garantir a manutenção da 
educação básica  das  escolas, garantido a informatização da rede de ensino proporcionado o 
acompanhamento dos pais e responsável pelo alunos os conteúdos ministrados no dia, se o aluno 
obteve faltas através  software especifico da administração pública. 

A Administração Pública brasileira necessita de sérias modificações para o alcance da 
qualidade nos serviços  prestados à sociedade, a começar pela mudança de cultura de grande parte 
de seus gestores que ainda hoje caminham a passos lentos na análise, acompanhamento e controle 
dos atos de gestão, relegando o interesse da coletividade e negligenciando o zelo pelo patrimônio 
público, provocando, desta forma, sérios desequilíbrios nas finanças públicas ao gerar mais gastos do 
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que os recursos lhes permitem, é preciso fazer mais com menos recursos. 
  Ressaltamos as unidades escolares necessitam de adquirirem Software especifico a   gestão 
pública para dinamizar as informações diárias de cunho pedagógico e administrativo.  
    As Unidades escolares necessitam a aquisição em caráter de urgência a locação de sistema 
de software por tempo determinado para integralizar a área:  acadêmica, pedagógica, matrícula online, 
diário de classe, área da lotação dos servidores recursos humanos e a plataforma de acesso dos 
alunos.  

Ressaltamos que na Secretaria Municipal de Educação mesmo possuindo o setor de 
Tecnologia da Informação, porém não realizam desenvolvimento de Software para gestão pública para 
as necessidades acima citadas.  
Diante do exposto é a Secretaria Municipal de Educação através de suas Diretórias para a Contratação 
de Empresa Especializada para locação de licença de uso de software e prestação de serviços técnicos 
por tempo determinado, objetivando atender as unidades escolares da rede Municipal de Educação de 
Marituba/PA, conforme as especificações do Termo de Referência.  
 

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

                                                                                                

Atenciosamente, 

 

 
Marituba/PA, 06 de abril de 2020. 

 
 
 
 

Raimunda da Silva Cunha 
Diretora de Ensino 
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