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S O L I C I T A Ç Ã O  
 

 

Ao  

SETOR DE LICITAÇÕES 

 

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

 

         Senhoras, 

 

Honrado em cumprimentá-las, sirvo-me do presente para encaminhar a v.sª planilha com quantitativo 

necessário à CONTRATAÇÃO do TRANSPORTE ESCOLAR dos alunos matriculados na Rede Estadual 

e  Municipal de Ensino neste ano letivo de 2022 da Secretaria Municipal de Educação de São Sebastião 

da Boa Vista, com objetivo de realização de Processo Licitatório, no intuito de garantir aos discentes o 

direito assegurado na Constinuição Federal Art. 208, VII.   

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

 

O Serviço de transporte Escolar dos alunos  

A solicitação justifica-se em decorrência das necessidades de contratação dos supracitados 

profissionais no contexto do transporte característico fluvial da região, barqueiros com embarcações, os 

quais são fundamentais para o pleno funcionamento das atividades diárias das aulas nas escolas desta 

Secretaria Municipal de Educação, visto que, como mantenedora, esta SEMED precisa atender às 

necessidades da Rede de Ensino concernentes ao acesso dos alunos às escolas, garantido pelo Art. 208, 

VII da Constituição Federal Brasileira, mui necessário para a efetiva garantia do direito à educação dos 

nossos munícipes. Outrossim, pelo fato de o inicio das aulas presenciais dos discentes estarem marcadas 

para o dia 14 de Fevereiro de 2022 em nossa Rede Municipal de Ensino, urge a necessidade de tal 

contratação visto que sem o referido transporte escolar nossos alunos ficam impossibilitados de chegarem 

à escola o que irá ferir um direito liquido e certo de tais Alunos garantidos por lei.   

Desta forma, reafirmamos a necessidade, assim como, Solicitamos a contratação de tal Transporte 

Escolar de acordo com as Rotas e dotações orçamentárias descritas na Planilha em anexo, para assim, 

atendermos a obrigatoriedade de ofertar aos docentes e discentes condições dignas de ensino e 

aprendizagem. 
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Isto exposto, SOLICITAMOS que vossa senhoria proceda o Processo Licitatório para fins de 

contratação dos responsáveis por fazerem o referido Transporte Escolar vindo atender assim a demanda 

de alunos matriculados no ano letivo de 2022 desta Secretaria Municipal de Educação. 

 

São Sebastião da Boa Vista (PA), 14 de Janeiro de 2022. 

 

 

         Atenciosamente; 

 

 

 

 

Jefferson Patrick da Silva Ferreira 

Secretário Municipal de Educação 
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