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JUSTIFICATIVA 

 

ASSUNTO: Realização de licitação na 
forma de Registro de Preços, para os 
serviços de contratação de pessoa jurídica 
e/oi física do ramo pertinente, para 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONDUÇÃO ESCOLAR, por intermédio do 
Fundo Municipal de Educação. 

 
JUSTIFICATIVA: Como rege a Lei nº 8.666/93, tudo que for possível deve ser licitado, portanto para 

fazer frente ao acesso dos estudantes às Unidades Escolares da rede municipal faz-se necessário a 
contratação de transporte escolar para possibilitar o acesso desta parcela da população ao direito básico 
constitucional da Educação. 

Dado a realidade peculiar de nossa região que se destaca por uma extensiva malha viária em 
estradas/vicinais não pavimentadas que tem seu estado agravado no período chuvoso onde se faz 
necessário o uso de veículos tipo 4x4, espécie misto, adaptado carroçaria para transporte escolar, incluindo 
motorista hábil. Considerando o comprometimento da trafegabilidade nestas vias, fica difícil até mesmo para 
estes veículos percorrer os trechos. E, o transporte via ônibus ou micro-ônibus fica impossibilitado. 

Considerando o retorno das aulas presenciais e a necessidade de transportar os discentes 
de forma segura, confortável e com o menor custo possível para a administração pública; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de frota para atender toda 
as demandas de estudantes existentes nas inúmeras comunidades rurais de Brasil Novo, tendo a 
necessidade de realizar a locomoção desses alunos por meio de frota terceirizada para transporte de 
alunos. 

Considerando a necessidade do serviço de locação de veículos, destinados a suprir as 
demandas de locomoção dos discentes das Escolas do Sistema Municipal de Ensino da Area Rural; 

Considerando que houve alteração em algumas rotas, no sentido do trajeto, devido a inserção 
de alunos novos; 

Considerando o aumento do número de discente nas escolas do Sistema Municipal de Ensino 
da Area Rural; 

A Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a presença do aluno na escola 
nesse primeiro momento, principalmente nos locais cujas distancias e acessos as unidades educacionais 
interferem no cotidiano escolar dos alunos, necessita contratar serviço de Transporte Escolar para 
discentes do Sistema Municipal de Ensino que residem na Area Rural, estudam no núcleo urbano. 
Logo, a contratação dos serviços de locação de veículos automotores é  de suma importância para atender 
as necessidades das Escolas do Sistema Municipal de Ensino da Area Rural, haja vista que houve um 
processo licitatório, mais não contemplou todas rotas. Portanto, há necessidade de licitar novamente, 
conforme detalhamento do objeto discriminados em 07 itens. 

A mencionada licitação deverá ser realizada na forma de Registro de Preços, pois neste caso poderá 
ou não gerar contratações futuras. 

 
Brasil Novo/PA, 05 de julho de 2022. 

 
 

 

WEDERSON NOIMINCHE 
Secretário Municipal de Educação 

Decreto nº 290/2022 
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