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sEcRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO
GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIEICATIVÀ

OBJETO: "LocaÇão de imóvel destinado ao funcionamento do segundo anexo do centro Municipal de

EducaÇão lnfantil "Branca de Neve".

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N" 9394/96, em seus artigos

cetermina: Art. 3". "(...) ínciso tX que determina a garantia da qualidade educacional". À!t.5". "O acesso â

r:ctucação básica obrigatóia é direito púbtico subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária.

,,.tartEaÇão sindical. entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministéio Público, acionar o podet pÚblico

V y,,r,a erior-lo " Art. 72. "Os estabelecimentos de ensino. respeitadas as nomas comuns e as do seü slstema de enstlo.

It)tào a inÇumbência de: lll - assegurar o cumpimento dos dias /eÍivos e horas-aula estabelecidas". De igual importância,

ac que nos referimos acesso e permanência, são as condições de atendimento às pessoas que

compõem o espaço escolar. Sendo as estruturas físicas prediais e condição de segurança um direito

trumano fundamental e que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de

se íerir a dignidade humana, uma vez que não há como se fazer a educação dignamente com a

cscassez de espaço Escolar territorial. Que para melhor assegurar tais direitos, exposiçóes de motivos

rrecessários se fazem. conforme a prioridade, neste caso, garantia de espaço para atendimento a todos

os discentes matnculados no Centro Municipal de Educação lnfantil Branca de Neve, e não havendo

salas de aulas em número suÍiciente naquela lnstituição de Ensino que atenda a demanda na sua

totalidede, tendo em vista o crescimento demasiâdo do número de crianças aos arredores do

Centro lnfantil acima citado, necessário e urgente se faz a solicitação seguinte: Diante do

v 
enrbasamento, exposições, e urgências, e ainda ao que nos referimos aos trâmltes necessários,

solicitamos à esta Diretoria de compras da PMI procedimentos para Íins da locação do imóvel

destinado para funcionamento do segundo anexo do centro Municipal de Educação InÍantil

BrancadeNeve,conformeexigênciasdaLegislaçãoemvigor'vistoqueapenasumanexonão

suficrente para suprir a demanda de alunos matriculados naquela comunidade escolar
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PROJETO BÁSICO PARA LOCAçÃO DO IMóVET PARA FUNCIONAMENTO DO SEGUNDO

ANEXO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO INFANTIT BRANCA DE NEVE

1.1 - Caracterização da Solicitação:
oRGÃo: 09 - Fundo Municipal de Educação

UNIDADE ORçAMENTÁRlA: 0909 - Secretaria Municipal de Educação

PROJETO/ATIVIDA

CLASSIF. ECONOM

SOLICITANTE:

61 ção do Ensino Básico

AMILTON

.2. Caracterização dos bens ou serviços a serem adquiridos ou contratados:
O lmóvel a ser locado necessita ser situado na zona urbana desta cidade, localizado no

mesmo bairro da sede do Centro Municipal de Educação lnfantil Branca de Neve, com a

finalidade de acomodar o quantidade de alunos lotadas no centro lnfantil em tela. A área
construída deverá ser de no mínimo 06 (seis) metros de frente e (nove) 09 metros de
comprimento: 300m', levando-se em conta o espaço para instalar cada dependência que
compõe a escola, a localidade (proximidades da escola sede) e equipamentos a serem nele
instalados, como salas capazes de serem utilizadas como as salas de aula, banheiros, área
coberta.
1.3. Justificativa dâ necessidadê do dispêndio:

Considerando que "A Educação é direito de todos e dever do Estado e família, com a

cola boração da sociedade";
Considerando o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) que "é dever do Estado garantir
atendimento em creche e pré-escola a todas as crianças até 5 anos";
Considerando que no momento a Unidade de Ensino não dispõe condições físicas e
estruturais para atender a grande demanda existente no bairro, surgiu à necessidade da
abertura de mais vagas, porém o prédio atual não é suficiente para comportar o aumento de
alunos, daÍ surgiu a necessidade de locação de um imóvel para funcionamento do segundor- .5ót.c de Educação lnfantil Branca de Neve. Justifica-se o pedido aduzindo fatores
que condic,onam a localização do imóvel e instalação e número excessivo de alunos
matriculados na sede do Centro Municipal de Educação lnfantil Branca de Neve.
O presente procedimento está fulcrado no inciso X, art. 24 da Lei 9.666/93, senão vejamos:
"ort. 24 - É dispensóvel a licitoção:...-poro compro ou locoção de imóvel destinodo oo
atendímento dos finolidodes precípuas do Administroção, cujos necessidodes de instaloçõo e
localizoçõo condicionem o suo escolho, desde que o preço sejo compotível com o volor do
mercodo, sequndo avoIioção prévia".
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