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Eldorado do Caraiás, 04 de abril de2022.

Á llmo. Fábio dos Santos Leal

Secretaria de Administração

Assunto: Solicitação de cotação de preços

Ao cumprimentar, informamos sobre a necessidade da realização da cotação de preço de

mercado, objetivando a coNTRÂTAÇÃo or rupResA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERV|çOS DE LOCAçÃO VEíCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, para atender as

necessidades dos alunos matriculados na educação básica do Município de Eldorado do

Carajás/PA, de acordo com as especificações, contidas neste TeÍmo de Referência.

Considerando que o PREGÃO ELETRÔNICO No 9/2022-001 FME, atendeu as 39 (trinta e

nove) rotas, surgindo o aumento de alunos que necessitam do transporte escolar, se faz

necessário um novo pregão para viabilizar a licitação de mais 11 (onze rotas), conforme Termo de

Referência

Para tanto, solicitamos que seja enviado ao Departamento de Compras, a realização das

cotações de preços para que seja dado encaminhamento ao processo licitatório.

Segue em anexo Termo de Referência com as especificaçôes necessárias

Severiano paro Macedo
de Educação

Poftaia n". 033/2022
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MEMO N' OO3I2022. DEP. DE TRANSPORTE/SEMED

Eldorados do Carajás, 04 de abril de 2O22.

Do: Departamento de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Educação

Para: Severiano Sampaio Nascimento Macedo
Secretário Municipal de Educação

Assunto: Solicitação e justificativa da coNTRATAçÃo oe eupResA ESPECIALIZADA PARA

PRESTAçÃO DE SERV|ÇOS DE LOCAÇÃO VEíCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,

para atender as necessidades dos alunos matriculados na educação básica do Município de

Eldorado do Carajás/PA, de acordo com as especificações, contidas neste Termo de Referência.

Senhor Secretario,

Vimos cordialmente por meio deste, solicitarmos a contratação de empresa especializada

para a locação veículos objetivando a execução do Programa Nacional de Transporte Escolar-

PNATE aos alunos matriculados na rede Municipal de Educação e alunos do Ensino Médio,

através do Programa Estadual de Transporte Escolar-PETE/PA no município de

Eldorado do Carajás, possibilitando o acessos a rede de ensino a todos que residem

afastados das unidades escolares a qualquer nível de ensino, conforme as

especificaçôes no termo de Referência em anexo, considerando que o PREGÃo ELETRÔNlco N"

912022401 FÍlrE nâo atende a atual demanda de alunos que necessitam do transporte escolar.

Sobre a matéria a Constituição Federal de 1988, dispôs sobre aeducaçãoelevando-a a

categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da socíedade brasileira, indicando, como

objetivo precípuo, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania

e sua qualificação para o trabalho.

Destaca-se, entre os princípios apontados para o desenvolvimento do ensino, a promoção

de ações que assegurem a igualdade de condições para o acesso e a permanência à escola.

Sabese que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e falta de

oportunidades ao exercício de muitos dos direitos fundamentais do cidadão. Esta realidade, por

vezes, é tão forte que a simples disponibilização do ensino público e gratuito não é suficiente para

assegurar o acesso e a permanência da criança e dojovem na escola.

O educando, em especial o mais carente, possui inúmeras dificuldades para manter-se

na escola, tais como: alimentação, transporte, vestuário e material didático para uso diário. Por
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essas razões, o oferecimento do ensino público gratuito, muitas vezes, não é suficiente para

permitir o acesso desse aluno na escola ou mesmo para assegurar a sua permanência no ensino.

Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao dever de oferecer

a educação, outras obrigações que se podem chamar de "acessórias', mas que, na verdade,

complementam o direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o acesso e a

permanência do educando no ambiente escolar.

No artigo 208 da Constituição Federal de 1988 encontram-se as obrigações do Estado, no

que tange ao oferecimento do ensino público. Trata-se de garantias asseguradas aos educandos,

cuja finalidade é o efetivo exercício do direito à educação, estando, entre estas, o tÍansporte

escolar:

Art.208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de:

| - ensino fundamental obrigatóÍio e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gÍatuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
ll - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
lll - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
lV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística,
segundo a capacidade de cada um;
Vl - oferta de ensino noturno regulal adequado às condiçóes do educando;
Vll - atendimenlo ao educando, no ensino fundamental, através de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.

§ 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo

§ 20 - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta
irregular, ímporta responsabilidade da autoridade competentê. (grifado).

Reafirmando o disposto na Carta Magna, a Constituição Estadual, consagra o princípio da

universalidade do acesso e permanência na escola (art. 197, l), garantindo, da mesma forma, o

transporte escolar como um direito do educando e uma obrigação do Estado:

Art. 198. O Estado completará o ensino público com programas permanentes e gratuitos

de material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde e de atividades culturais e

esportivas.

§ I o.Os pÍogÍamas de que trata este artigo serão mantidos na escola, com
recuÍsos financeiros específicos que não os destinados à manutenção e ao
desenvolvimenlo do ensino, e serão desenvolvidos com recursos humanos
dos respectivos órgãos da administração pública estadual.

O transporte escolar é uma obrigação do Estado. Este direito foi assegurado pela

Constituição Federal de 1988, nos artigos 6, 208, inciso Vll, como forma de garantir o acesso à
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educação, e ainda a Constituição Federal define, ainda, o nível de ensino em que cada ente da

Federação deve atuar prioritariamente:

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime

de colaboração seus sistemas de ensino.

§ 1o A União org anizará o sislêma federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função
redistributiva e supletiva, de forma a gaÍantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mÍnimo de qualidade do ensino mediante assistência lécnica
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

§ 20 Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil.
§ 30. Os Estados e o Distrito Federal âtuarão prioritaÍiamente no ensino fundamental
e médio.

§ 40. Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino
obrigatório.

Desde logo, é oportuno destacar a atribuição prioritária dos Municípios, a qual compreende

o ensino fundamental e a educação infantil

Na Constituição Estadual, a atuação do Estado está delimitada da seguinte maneira:

Art. 199. É dever do Estado:
t...1

lll - manter, obrigatoriamente, em cada Município, respêitadas suas necessidades e
peculiaridades, número mínimo de:
a) creches;
b) escolas de ensino fundamental completo, com atendimento ao pré+scola
c) escolas de ensino médio.
t...1
Art. 206. O sistema estadual de ensino compreende as instituiçóes de educação pré-
escolar e de ensino fundamental e médio, da rede pública e privada, e os órgãos do
Poder Executivo responsáveis pela formulação das políticas educacionais e sua
administração.
t...1

§ 30. O Estado, em cooperação com os municípios, desenvolverá programas de
transporte escolar que assegurem os Íecursos Íinanceiros indispensáveis para
garantiÍ o acêsso de todos os alunos à escola.

O artigo 21 6 contempla, no § 30, a cooperação entre Estado e Municípios para o

desenvolvimento de programas de transporte escolar, a fim de "garantir o acesso de todos os

aÍunos à escola"

O Município de Eldorado do Carajás/PA, por Cooperação com governo do Estado do

Pará/PA, passa apoiar em regime de colaboração o Programa Estadual do Transporte Escolar -

PETE/PA, instituído pela Lei no 8.846, de 9 de maio de 2019, podemos destacara seguir:

Art. 1o Fica instituído o Programa Estadual do Transporte Escolar no Estado do Pará
- PETE/PA, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, com o objetivo
de garantir transporte escolar de alunos de ensino fundamental, ensino médio, e
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educação de jovens e adultos da rede pública estadual, por meio de assistência
financeira aos municípios, observadas as disposiçôes desta Lei.

§ 1o Poderão, também, ser transferidos recursos do PETE/PA aos municípios que
comprovarem a realização de transporte escolar de alunos matriculados no ensino
fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, residentes em área rural
de seu território para escola da rede pública estadual localizada em outro município,
mediante a avaliação de real necessidade pela SEDUC.

§ 2o A transferência de recursos financeiros do PETE/PA dar-seá de forma
automática para os municípios integrantes do Programa.

§ 30 A transferência será efetuada pelo Estado em conta corrente específica no
Banco do Estado do Pará a ser indicada pelo município, na qual os recursos serão
movimentados exclusivamente por transferência eletrônica.

§ 40 Os recursos financeiros de que trata este artigo deverão ser incluídos nos
orçamentos dos municípios beneficiados.
Art. 20 Para participar do PETE/PA, o município deverá se habilitar no PÍograma
mediante a assinatura de um Termo de Adesão a ser celebrado com o Estado, na
forma do regulamento, sem necessidade de qualquer outro acordo, contrato ou
convênio.

§ 1o O Termo de Adesão de que trata o caput deste artigo terá vigência de um ano e
será prorrogado automaticamente.

§ 2o 0 município poderá desistir da adesão ao PETE/PA a qualquer tempo,
resguardada a manutenção do serviço de transporte escolar até o término do ano
letivo em curso, devendo apresentar manifestação do interesse na retirâda do
Programa com sessenta dias de antecedência.

Desta forma, o município de Eldorado do Carajás/PA, por meio do Termo de Adesão ao

PETE/PA, é responsável pela execução e garantia do transporte aos alunos da Rede Estadual de

Educação.

Ainda sobre a área de atuação de cada um dos entes federativos, a Lei n.o 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, a partir do art. 80, estabelece, com maior especificidade, as atribuições e

competências no que tange ao desenvolvimento e manutenção dos respectivos sistemas de

.- ensrno.

Quanto à área de competência do Município, cabe a transcrição do que dispõe o art. 11 da

citada Lei:

Art. 1 I . Os Municípios incumbir-se-ão de:
| - organizaÍ, manler e desenvolver os órgãos e instituições oficiaís de ensino,
integrando-as às políticas e planos educacionais da União e dos Estados;
ll - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;
lll - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
lV - autorizaÍ, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de
ensino;
V - oferecer a educação inÍantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o
ensino Íundamental, permitida a atuação em outros níveis de ênsino somente
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência ê com rêcursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Vl - assumir o transporte escolar dos alunos na rede municipal. (incluÍdo pela Lei no

1 0.709, de 31.7.2003) (grifado)
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Assim, fica absolutamente claro que ao Município compete oferecer o ensino

fundamental e a educação infantil, cabendolhe, ainda, assegurar o transporte escolar aos alunos

matriculados na sua rede de ensino. (art. 208, Vll, da CF).

Ainda em relação à área de atuação, cabe esclarecer que o Município não está impedido

de atuar nas demais etapas da educação escolar (ensino médio e educação superior). No entanto,

só poderá fazer qualquer investimento ou atividade nestes níveis, se comprovar o pleno

atendimento de suas áreas de competência, com a aplicação de recursos acima do percentual

mínimo determinado pela Constituição Federal.

Diante do exposto, segue em anexo o Termo de Referência, juntamente com todas as

especificações necessárias para execução do transporte escolar, de acordo com o calendário

aprovado pelo CME para o ano letivo de 2Q22.

Tal solicitação faz parte do planejamento interno anual das demandas da Secretaria

Municipal de Educação de Eldorados do Carajás/PA.

Sem mais, nos dispomos quaisquer esclarecimentos.

Atênciosamente,

DUIN DEM RRETO

Responsável pelo Setor de Transporte
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soLrctTAçÃo DE DESPESA N" 20220404007

Estado do Pará

ovorno lúunicipal de Eldorado dos caÍajás
undo dê Manul. e Oesenv, do Ensino da Educ.Básica

ÓRGÃO : 12 Fúndo de Manut.e Desenv. do Ensrno da Ed

UNIOADE ORçAMENTÁR|A: 01 Fundo de Manul.e Desenv. do Ensino dâ Ed

PROJETO / ATIVIDATIE :

cLÂsstFtcAçÃo Ecot{Ôifl ca :

Submetemos à apreciação cê Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s)
necessário(s) a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÀO
DE EMPRESA PARA COMPLEMENTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DE ELDORADO DO CARAJÁS-P,\, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da AdminstÍação objetivando a consecução do interesse público.

Código Dêscrição

132889

Quant Unidade Vl. Estimado

POLO GRAVATA III . VICINAL GAMELETRA A ESCOLA JOSÉ CARLCS 16ô26,0000 OUILÔMETRO

Especiíicaçào: SATDA: VICINAL GAMELETRA, )HEGADA: ESCOLÁ JOSÉ CÁRLOS. fURNOi
MANHÀ, ÍARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICULA.

0,00

0.001132890 POLO BAMERINDUS IV . VICINAL OO CURRAL 4 A ESCOLA SANIA LUZIA 28525,0000 OTJILÔMETRO

EspeciÍicaçáo: SAIDA: VICINAL DO CURRAL 4. CHEGADA: ESCOLÁ SAÍVIÁ LUZIA. TURNO:
MANHÀ, TARDE E NOIÍE DE ACORDO COM A MATRICULA.

,132891 POLO GAMELEIRA III . SITIO A, CRISTINA A ESCOLÂ GETULIO VARGAS 23472,0000 OUILÔMETRO

Especilicaçào: SA/DA: S/7O A. cRlSTlNA, CHEGADA: ESCOLA GETULIO VÀRGAS. TURN2:
MANHÁ, TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICULA,

000

0.00132892 POLO BAGUA- SITIO BALOU A ESCOLA JADER BARBALHO. 16300,0000 OUILOMÊÍRO

EspeciÍicação: SAIDA: SITIO BALDU, CHEGADA: ESCOLA JADER BARBALHo. TURNo: MANHA.
TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICUU.

132893 POLO BUTITI I - BAIRRO BUTITI AS ESCOLAS: OGILVANISE MOURÂ, ELDORADO, 32208,8000 OUiLÓMEfRO

FRANCILAND

EspÔcilicação: SAIDA: BAIRRO BUTITI,CHEGADA: ESCOLAST OGILVANISE MOURA.
ELDORADO, FRANCILANDIA, JOSE AÁRRÉTO E NOSSÁ SENHOI{A DÂS DORES.
TURNO: MANHÀ. TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICUU,

132894 POLO BUTITI ll - BAIRRO BUTIT! A ESCOLAS: CONCEIÇÁO SILVEIRA CAMPOS, 32208,8000 ourLÔMErRo

SENEVIDIA G

Especificaçào: SATDA: BAIRRo BUTlTl. CHEGADA: ES'OLAST corvcE ÇÀo srlvElRA cAMPos.
BENEVIDIA GOÀ'ES, DONÁ GERALDA E AQUAREU DO SABER, TURNO:
MANHA, TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICUU.

132895 POLO FRIGORIFICO - SAIRRO FRIGORIFICO A ESCOLAS: CONCEIÇÃO SILVEIRA 29340.OOOO oLrrLÔMErRo

CAMPOS, BENE

Espêcificaçâo: SATDA: POLO I:RIGORIFICO CHEGADA: ÊSCOLAS: CONCEIÇÃO SILVEIRA
CAMPOS, BENEVIDIA GOMES. DONA GERALDA E AQUARELA DO
SÁAEROG/LYÁN/SE MOURA. TURNO: MANHÀ, TARDE E NOITE DE ACORDO
COM A MATRICUU.

0.0

000

0.00

132896 POLO 17 DE ABRIL V - ESCOLA FRANCILANDIA A ESCOLA ELDORADO 3.1 948,0000 ourLôMErÊo



IEo

(]
o,

à
oo

soLrcrTAÇÃo DE oEsPEsA N" 20220404007 Rubrica
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o Municipal de Eldorado dos Caraiás
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Código Descíção Quant Unidade Vl, Êstimado

EspeciÍicaçáo: SAIDA: ESCOLA FRANCILAND|A. CHEGADA: ESCOLÁ ELDORADO TURNO
MANHÃ, TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICIJLA.

132897 POLO BAGUA. ESCOAL FRANCILANDIAA ESCOAL ELDORADO. 2445O.OOOO OU LÔMETRO

Especificaçáo: SÁ/DÁr ESCOLi4 FRANCIUNDIA, CHEGADA: ESCOTA ELDORADO. TURNO:
MANHÃ, TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICIJLA

,132898 POLOCEDRO. ESCOLA OZIEL F,EREIRA - ESCOLA OZIEL PEREIRA 23472.0000 OU LÔMETRO

Espêcíficaçáo: SAIDA: ESCOU OZIEL PEREIRA, CHEGADA: ESCOLA OZIEL PEREIRA. TURNO:
MANHÁ, TARDE E NOITE DE ACORDO COM A MATRICUU,

129739 POLO PERUANA KM 01 19560.0000 aurLóMErRo

Especificação: PoLo PERUANA KM 01 (MÉD|O) SAíDA: RETTRO DO PERUANO KM 01
CHÉGADA: ÉSCOLA FRANCIANDTNESCOLA C. CONHECTMENTO. TIJRNO:
MANHÀ/TARDE,/ NOITE, DE ACORDO COM A MATRÍCUIA. TIPO DE VEICULO:
MICROÓNIBUS/ ÔNIBUS,

Eldorado dos CaAás , 04 de Abtil de 2022

SEVERIANO SÂM PAIO Assinàdo dê form. digitâl
NASCIMENTO:83 I 499532 poÍ sEVEfl IANO SAMPAIO

000

0,0c

0.00

00 NÁSC1rúENÍO:83 149953200

SEVERIANO SAMPAIO NASCIMENTO MATEOO

RESPONSÁVEL

Fls.
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