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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA 

BOA VISTA DE VOLTA AO TRABALHO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA – DGP   

 

São Sebastião da Boa Vista – PA, 02 de Setembro de 2022. 

 
À: Comissão Permanente de Licitação. 
 

        Iniciamos este documento com nossas cordiais saudações à esta competente 

comissão. O contato se faz necessário pela razão de darmos ciência da necessidade 

URGENTE de aquisição de Um Veículo de Transporte Marítimo para a realização 

das ações desta Secretaria Municipal de Educação. 

 

Justificativa:  

Tendo em vista o aspecto situacional geográfico do Município de São Sebastião 

da Boa Vista – PA, possuindo uma Rede Municipal de Ensino que totalizam 41 escolas 

e 04 anexos, atendendo uma quantidade acima de seis mil alunos. Diante deste 

contexto, urge a necessidade de atender as demandas das Unidades de Ensino em 

tarefas administrativas e pedagógicas. Com o proposito justificativo deste expediente, 

esclarecemos que: 

CONSIDERANDO: que a maioria das escolas de Rede Municipal de Ensino ficam 

localizadas na área rural e, consequentemente, os meios de chegada até elas são 

efetivadas unicamente via transporte marítimo; 

CONSIDERANDO: o aspecto situacional geográfico de muitas Unidades de Ensino, 

localizadas em extrema distância da Sede do Município; 

CONSIDERANDO: a urgência de efetivação da comunicação e disponibilização de 

assessoria administrativa e pedagógica às Unidades de Ensino em tempo hábil dentro 

do calendário letivo anual.     

Sendo assim, para darmos conta do desenvolvimento das atividades exigidas 

por esta Secretaria de Educação, evidenciamos a necessidade de aquisição de uma 

embarcação (Lancha Voadeira em alumínio com capacidade para 16 lugares, motor 

115HP com capota. Assim, ansiamos que a presente solicitação, dentro dos tramites 

legais, possa assumir um caráter de urgência no que tange a obrigatoriedade de 
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ofertar às Escolas melhor e aprimorada assistência de forma organizada e 

sistemática.  

Face ao exposto, discriminamos abaixo as devidas especificações do veículo a 

ser adquirido e custeados por meio dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. 

SOLICITO 

BARCO DE ALUMÍNIO  QUANTIDADE 

Casco de Voadeira em Alumínio – 16 lugares  01 

Motor de popa 115 HP 4 tempos 01 

Capota  01 

Cadeiras 16 

 

Isso exposto, ao contarmos com sua inestimável atenção, manisfestamos aqui 

nossos sinceros agradecimentos.  

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA 
Secretário Municipal de Educação 
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