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obJeto: Adesão a ata de registro de preços n" 912027-0809001 oriunda do pregão

eleirônico SRp n" OSO1OOL/ 2021, ná condiçáo "carona", gerenciada pela Prefeitura

Municipal de Portel/PA para eventual contrataçáo de empresa especializada para

prestaiao de serviços dá Transporte Escolar, para as necessidades da Secretaria

iltunicipal de Educação po. *eio do Fundo de Manutençáo e Desenvolvimento da

Educaçáo do Município de Portel/PA.

PARÂ A CO

Prezado(af Senhor(af ,

considerando e necessidade da contratação do objeto e que a presente

adesáo demonstrou-se o meio mais eÍicaz e vantajoso para o atual momento da

gestão da secretaria municipal de educaçáo, apresentamos justificativa abaixo,

nos termos da Lei e da fundamentaçáo legal para a presente contratação:

1. Da necessldade da Contrataçáo e Justlficative Para a Adesáo:

considerando que as unidades escolares perÍn€rneceram por longo tempo em

recesso, deüdo a pandemia causada pelo novo coronavírus, de modo que muitos

equipamentos e mobiliários, foram deteriorando pela falta de uso,- ou mesmo

nãcelsitando de manutenções que ao custo final se tomam inviáveis, houve entâo

a necessidad e de realrzaçao àe um detalhado levantamento da situação do

município, que identifrcou os problemas mais uÍgentes a serem tratados' no que

concerne as estruturas das esãolas municipais, tendo em vista que a transiçáo de

govemo realizada com a ex gestão náo apresentou relatórios precisos da real
-ituação das unidades escolares do município.

A secretaria Municipal de Educação ressaltar que o transporte escolar se faz

necessário para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, em

virtude do início do ano letivo, o qual é utilizado pelos alunos que necessitam de

transporte público para se locomover até os estabelecimentos de ensino.

NA LEI n. 10.880/04, AÍt.2" Fica instituído o Programa Nacional de Apoio

ao Transporte do Escolar - PNATE, no âmbito do MEC, a ser executado pelo

Fundo Nàcional de Desenvolümento da Educação - FNDE, com o objetivo de

oferecer transporte escolar aos alunos da educaçáo básica pública, residentes em

área rural, pàr meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, obsewadas as disposições desta ki
(redaçáo dada pela l,ein" 11.947, de 2OO9).

NA RdSoLUÇÃo FNDE no l2l1l, FÍ1.. 2' o PNATE consiste na
transferência, em caráter suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
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municípios, de recursos financeiros destinados â custear a oferta de transporte
escolar aos alunos da educaçáo básica pública, residentes em área rural, com
objetivo de garantir o acesso à educação.

No artigo 208 da Constituição encontram-se as obrigações do Estado
que tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias assegura
aos educando, cuja frnalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estand
entre estas, o transporte escolar, vejamos:

Art. 208. O dever do Estado com a educaçáo será efetivado mediante a
garantia de: (...) VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentaçáo
e assistência à saúde.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçáo executa atualmente
dois programas voltados ao transporte de estudantes: o Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e o prograrna Caminho da Escola, que
úsam atender alunos da rede pública de educaçáo básica, preferencialmente
residente na zoÍta rural. Cabe ressaltar que estes programas do governo federal
têm caráter suplementar e visam, prioritariamente, o atendimento do estudante de
zona rural. Contudo, as leis citadas anteriormente (CF 88, LDB e 10.709/03) não
fazem distinção entre aluno residente em zona urbana ou na área rural. Portanto,
cabe aos estados e municípios disciplinarem o atendimento ao educando por meio
de portarias, decretos e/ou leis estaduais ou municipais, de forma a náo
prejudicar o acesso do aluno à educação.

Dessa forma, há a necessidade de um procedimento licitatório. A solicitação
visa à contrataçáo do bem em menor preço e a consequente redução de custos
sem perder ou minimizar, para tanto, a qualidade da prestaçào de serviço. A
contrataÇào se faz necessário, pelo fato das embarcações pertencentes ao
município não serem suficiente para a grande demanda que precisa ser coberta
pela secretaria municipal de educação, e consegui suprir a necessidades de
transporte dos alunos das escolas pertencentes ao município, que após analise
ficou inúável para as nossas embarcações fazerem tais rotas, entáo sem essas
contratações os alunos que precisam dessas rotas para chegarem à escola
ficariam prejudicado com a falta do transporte uma vez que a distancia entre as
comunidades e o educandário sâo de grandes dimensões e náo há condições para
os mesmo cheguem na escola sem o referido transporte. Pois isso náo há o que
discutir, pois é um direito que já relatamos neste documento.

Desta feita, em respeito as obrigações constitucionais prevista no inciso MI
do art. 208 da Carta Magrra, na qual ordena: IWI - atendímento ao educando. em
todas as etapas do educacdo básica, r meio de ramas suplementares deDroa
mateial diddtico escolar, trqnsporte, alimeltoção e assistência à saúdel ,e
considerando a garantia do suporte aos alunos da rede pública de ensino, sendo
estes realizados com oferta de unidades escolares estruturadas e adequadas para
fornecer um ensino de qualidade.
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A adoçáo de Adesáo a Ata de Registro de Preço do Pregào supracitâdo,
justifica-se pela ehcácia e vantqjosidade que representa, uma vez que demonstra-
se o procedimento mais célere diante da atual situaçáo da Administração
Municipal, bem como se faz vantajosa conforme confirmam as propostas
acostadas em comparativo aos preços de mercado para uma possível licitação.

Isto posto, resta demonstrada a motivaçáo plausível e concreta para o
procedimento licitatório em questão. Pois, trata-se de item necessário para atender
às demandas diárias da Secretaria Municipal de Educaçáo.

2. Fundarnentação Legal para a Contratação
Considerando a solicitação e justificativa apresentada pela Unidade

Requisitante, a referida contrataçâo deverá ser na forma de Adesão a Ata de
Registro de Preços de que trata o AÍt.22, do Decreto no 7.892/2013 e alteraçôes
posteriores relativas ao Decreto no 9.488/2018, bem como subsidiariamente pela
Lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores.

E a justificativa, que segue anexada ao pedido inicial e aos demais dados e
especilicações dispostos no Termo de Referência.

Portel/PA, 24 de março de 2022.
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