ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS.

Solicita-se a contratação amparada por ata registro de preço, a qual permite
a esta secretaria realizar as contratações em consonância com as demandas surgidas, sem a
necessidade de prévia manifestação orçamentária, salvaguardando-se de qualquer excesso,
quando desnecessário, possibilitando também a suspensão de rotas, já que o município
intenciona a aquisição de veículos para este fim no decorrer deste ano, além de se conseguir
melhores condições para prestações dos serviços através do processo licitatório realizado com
maior número de interessado.
A contratação de empresa especializada na contratação de Ônibus e Micro
ônibus para prestação de serviços na zona rural com transporte escolar de alunos faz-se
necessário devido a zona rural do município ser de uma grande extensão e a necessidade dos
alunos que moram em localidades rurais, povoados e distritos de virem para as escolas ou
ainda onde há escolas em distritos e vilas, necessita-se de transporte escolar devido a distância
de algumas moradias da zona rural em relação as escolas localizadas dentro de vilarejos e
distritos chegarem a distância de mais de 90 km, sendo impossível a locomoção desses alunos
para as unidades escolares se não por meio de veículos.
Considerando que a educação é um direito essencial, assegurando pela
constituição a todos cidadãos brasileiros, atendendo o princípio da igualdade faz-se necessário
a contratação de empresa especializada para locação de veículos visando o transporte escolar
no município de Santa Maria das Barreiras.

Santa Maria das Barreiras – PA, 02 de julho de 2021.
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