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GOVERNO DOESÍAOOOO PARÁ

PREFEI'URÂ MUI'IICIPAL OE IÍÀITIJ8À
sEcREÍARIÂ MUTIIcIPAL DE EDUCAçÀO

GABINETE DO SECRETARIO

JUSTITICATI\/À

OBJETO: Abertura do 29 processo tlcltatórlo com fins à contrataçáo de serviços referentes ao

transpoÍle Íluvial para aêndimento aos alunos e professoÍes da Rede de Ensino Público Municipal e

Estâdual, bem como para distÍibuiçáo de produtos da Alimentaçáo Escolar juúo às Escolas Públicas

Municipais. para atender o ano letivo de 2020.

Trata-se da possibilidade de contrdaçáo de seNiços referentes ao transpoÍte escolar fluvial destinado à

Secre{aria Municipal de Educaçáo, de ltaituba-PA, para Íins de áendimenlo âos alunos e professores

da Rede de Ensino Público Municipal e Estadual, bem como para distribuiÉo de produtos da

\./ Alimentaçáo Escolar junto às Escolas Públicas Municipais, pâÍa o ano letivo 2020. Que em razáo do

náo @moarecimento dê inte oue se mân a ntantes orimeira adas

parâ áendimento às 15 rotas, estendido a guestáo de por se lÍalaí da garantia da Educação com

segurança, qualidade e responsabilidadê, a Secrêtaria Municipal de Educação, responsável pelo

bom funcionamento das escolas, voha à atençáo aos sintomas apresentados pelas lnstituições de

Ensino, em momentos mais exatos possíveis, sendo a preocupaÉo em garantir os dias letivos, ainda

que no mínimo, o sintoma mais preciso, neste caso. Quanto à possibilidade, é necessário destacar que

o transpoÍte egcolar fluvial eerá de vital importância para a garantia do acesso e a peÍmanência do

aluno juÍrto à escola ê, portanto, para efêito da eiíel|a*K do direito constitucional à educaÉo' umâ vez

que a própria constituiÉo FedeÍal estabelece no aÍt. 206, inciso l, a igualdade de condições para

ácêsso e pêrmanêncie na êscolâ ê impóe ao Podêr Público, derúre outras obrigaçóês' o dêvêr de

garantir o atendimento e educando, no ensino fundamental, aliado aos programag suplementares de

material didático-escolar, transpoÍte, alim€nt4áo escolar (...) (ârt. 208, incíso vll da cF), sendo de

competência única da Esíera Pública Municipal en@ntrar, de acordo com as exigências da legislação

ügente, meios que garantam o acesso, para fins do atendimento legal. Que para tal necessário se faz a

contrataçáo de veículos escolares fluüais, em questão. Diante do embasamento, exposições, e

uÍgências!, e ainda ao que nos Íeferimos aos tÉmites necessáÍios, solicitamos à esta Diretoria de

compras da PMl, AbeÍtura do ? processo licitatório com fins à contrataçáo de transporte fluvial para

atendimento aos alunos e professores da Rede de Ensino Público Municipal e Estadual, bem como para

distíbuição de produtos da Alimentaçáo Escolar junto às Escolas Públicas Municipais, para atender o

ano leüvo de 2020, confoÍme exig s da Legislaçáo em vigor

Itaituba-PA,
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