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Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J: 13.810.386/0001-49 
 

OFÍCIO Nº 401/2021- GAB. SEMED 

 

Senador José Porfírio, 10 de Novembro de 2021 

À 

Comissão de Processo Licitatório - CPL 

 

Assunto: Solicitação de contratação de empresa de consultoria 

Prezados, 

Após cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste solicitar a Vossa Senhoria a 

possibilidade de contratação por inexigibilidade de licitação da EMPRESA NORTE RIOS 

CONSULTORIA, CNPJ: 21.060.218/0001-01, nos termos da Lei 8.666/93, art. 25, inciso II. 

A empresa em tela é especializada em Prestação de serviços técnicos e especializados 

para o gerenciamento de avaliação e monitoramento da aprendizagem da rede 

municipal de Senador José Porfírio/PA. 

Encaminhamos a documentação necessária para apreciação e posterior contratação. 

Segue abaixo as dotações orçamentárias sugeridas para tal aquisição: 

1. CNPJ: 13.810.386/0001-49 – Fundo Municipal de Educação. 

Dotação orçamentária: 2018 – QSE 

Vigência do contrato: 12 meses a partir da data de assinatura 

O valor total do presente contrato é de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

dividido em 12 parcelas mensais de R$ 12.500,00 (doze mil, e quinhentos reais). 

JUSTIFICATIVA: Parte-se de uma concepção de avaliação institucional, no qual o 

gestor é possibilitado a tomar decisões com base em informações rápidas e precisas, 

corroborando à uma observação acentuada das dificuldades da sua rede de ensino, por meio 

da aplicação de avaliações, assessoramento e acompanhamento pedagógico em tempo hábil. 

Considerando, as aplicações censitárias nas escolas públicas para o 2º, 5º e o 9° ano do 

ensino fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática é que o Programa 

Aprova poderá atuar apoiando as redes de ensino, neste segundo semestre, com os 

treinamentos para implantação da cultura de avaliação, cursos de elaboração de itens e de 

materiais de apoio, assim como na organização de avaliações e simulados para esse período.  
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E no semestre seguinte, com as avaliações diagnósticas e formativas para o reinício das 

atividades letivas em 2022, tendo como foco detectar os déficits de aprendizagem e intervir 

em tempo hábil para a melhoria da qualidade do ensino. 

 

Desde já, agradecemos pela atenção, na certeza de poder contar com o apoio para uma 

gestão educacional pública de qualidade. 

 

Atenciosamente, 
 

Samiriam Santana Bitencourt 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 006/2021 

mailto:semedsenador@gmail.com

		2021-11-10T16:36:49-0300
	SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT:71014462215




