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ÉJPreÍeitura de ltaituba

Sêcrêtaria Municipal dê Educaçâo - SEMED
DIRETORIA AOMINI STRATrvA
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oBJETO: Abertura de processo ricitatório com fins à contratação de pessoa jurídica para aquisiÇão
de veículos Tipo compacto e Motocicletas Zero Quilômetro Acessórios para renovaçâo da Frota de
apoio pertencente à sEMED/PMl.

Trata-se da possibilidade de aquisição de veículos destinados à secretaria Municipal de Educação,
de ltaituba-PA, para fins de atendimento às Unidades de Ensino ao que nos referimos trabalhos
pedagógicos, bem como trabarhos administÍativos, aos quais nâo podemos escapar dos imprevistos,
fator de maior ocorrência nesta secretaria. Que drante das urgências, e ainda, por se tratar da
garantia da Educação com segurança, qualidadê e responsabilidade, não poderá uma Secretaria,
responsáver pero bom funcionamento de 137 (cento e trinta e sete) escoras, deixar de resorver,,os
problemas' ou sintomas apresentados pelas lnstituições de Ensino, em momentos mais orecrsos
possíveis. Quanto a necessária possibilidade, é necessário destacar que os veículos seráo de vital
importância para garantia do acesso e a permanência do aruno na escora e, portanto, para eÍeito da
efetivaçáo do direito constitucional à educação, uma vez que a própria constituiçáo Federar
estaberece no art. 206' inciso r, a iguardade de condiçÕês parâ acesso e permanência na escora e
impõe ao Podêr púbrico, dentre outras obrigaçôes, o dever de garantir o atendimento ao educando,
no ensino fundamentar, ariado aos programas suprementares de materiar didático-escorar, transporte,
alimentação escolar (...) (aÍ1. 208, inciso vll da cF), sendo de competência únice da Esfera púbtica
Municipar encontrar, de acordo com as exigências da regisração vigente, meios que garantam o
acesso, para fins do atendimento regar. Que para tar necessário se faz a aquisiçáo dos veÍcuros, em
questáo, acrêscido de acessórios para a renovação da frota que está sendo utirizada. Diantê do
embasamento, exposiÇôes' e urgências e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários,
soricitamos à esta Dirêtoria de compras da pMr, Abeíura dê processo ricitatório com fins á
contrâtaÉo de pessoa jurídica para aquisição de 02 (dois) veícuros / carros TiDo compacto e 02(dois) veícuros / Motocicretas zero Quirômetro e Acessórios para renovaçáo da Frota de apoio
pertencente à SEMED/pMl, conforme exigências da Legislação êm vtgor.
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