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Estado do Pará
Prefeitura de Eldorado do Carajás

Secretaria l,{unicipal de Educação
CNPJ: 29.940.948/000'Í -09

oFtcto No 482t2021 I PMEC/SEMEC

Ao Senhor
Fábio dos Santos Leal
Secretário de Administraçáo
Eldorado do Carajás - PA
Att- Departamento de Licitação

Eldorado do Carajás, í 5 de dezembro de 2021.

Senhor,

Ao cumprimenta-lo Íespeitosamente, aproveito a oportunldade para

solicitar a regularização do Termo de Compromisso no 2020030734 realizado entre
Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás -' PA e Fundo Nacional de
Desenvolvimento da ECucaçáo - FNDE alravés da Adesão à Ata de Registro de Preço
no 1312021 , refercnte ao Pregão Eletrônico no 0612021 - FNDE, conforme
documentação em anexo.

Respeitosamente,

D!NAQUEILE

DA SILVA.

OLIVEIRA:8ó619C04253 Dãdos:2021.r2.r6r3:ss:47-03'oo

Dinaquelle Barros da Silva de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

Pon.27912021

Rua Rio Vermetho, n' 0í, Qd 51, -Centro- km 't00, ttdorado do Carajás -PA- CEP : 68524-000
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tsahs il ao: 'PutL) que loCos N4Çn e satbont. o n',õo do SENT CP íez nir. .'

Assunto: solicitaçáo de regularização da adesáo a Ata de Registro de Preços no

13t2021.
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JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação, no sentido de viabilizar a

presença do aluno na escola, principalmente nos locais cujas distâncias e

acessos as unidades educacionais interferem no cotidiano escolar dos
alunos, necessita renovar a frota de veículo escolar. Temos uma rota
escolar de vicinais não asfaltadas de mais de 3000 km (três mil
quilômetros). A frota que temos hoje para os alunos não tem segurança,
pois, os mesmos estão sucateados, precisa de muitos reparos, trazendo
grandes prejuízos aos cofres da municipalidade, assim, não temos
condições de transportar nossos alunos, nesse sentido, pedimos agilidade
no processo de empenho para que possamos assim adquirir o mais rápido
possivel este veículo.

DINAQUEILE BARROS DA SILVA OLIVEIRA

Secretária Municipal de Educação
Portaria 279/2021
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