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Ofício n. 628/2022-SEMED    Limoeiro do Ajuru, 29 de Julho de 2022. 

De: Raelma Santana Pinheiro 
MD. Secretária Municipal de Educação de Limoeiro do Ajuru-Pará 
   

Ao: Prefeito Municipal de Limoeiro do Ajuru 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Considerando o pregão eletrônico realizado no mês de janeiro que culminou na 

contratação de empresas para prestação de transporte escolar no município de Limoeiro do 

Ajuru. 

Considerando que as rotas presentes no termo de referencia do referido processo, foram 

planejadas com base na quantidade de alunos matriculados conforme o senso escolar do ano 

letivo de 2021. 

Considerando que o aumento de alunos matriculados na rede municipal e estadual de 

ensino ultrapassou a quantidade de alunos prevista para o ano de 2022. 

Considerando que os barcos que prestam o serviço de transporte escolar no município 

possuem capacidade limitada de alunos de até no máximo 20 alunos e com o intuito de evitar a 

superlotação dessas embarcações, tendo em vista que nossas escolas estão localizadas em 

regiões ribeirinhas de difícil acesso e estão expostas a temporais que consequentemente tornam 

o mar agitado, não sendo recomendado portanto que exceda a capacidade máxima de alunos 

por embarcação. 

Ocorre ainda Sr. Prefeito, que além do numero excessivo de alunos matriculados  para o 

segundo semestre do ano letivo, há de se considerar ainda que houve um deslocamento de 

alunos de uma região para outra ocasionando a mudança de unidade escolar desse alunado. 

Diante de tais fatos narrados, vale ressaltar a obrigação do município em garantir que os 

alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino possam ter acesso as unidades 

escolares de forma digna sendo deles um direito constitucional. 
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Com o intuito de garantir tais direitos fez-se necessário a criação de novas rotas fluviais 

de transporte escolar, conforme tabela em anexo, a fim de proporcionar ao alunado a 

oportunidade de frequentar as aulas sem transtornos de superlotação ou perigo eminente de 

naufrágio ou qualquer fato superveniente. 

Diante da reconhecida emergência em contratação de empresas para prestação do 

serviço de transporte escolar nas novas rotas criadas, torna-se inviável a realização de um 

processo regular de licitação conforme preceitua a lei de nº 8.666/93, o que comprometeria o 

segundo semestre escolar e prejudicariam os alunos que estão dentro das regiões que serão 

alcançados pelas novas rotas. 

Entretanto, a própria lei de licitações e contratos em seu art. 24 inciso IV possibilita a 

realização de dispensa de licitação em razão da emergencialidade do serviço, que é o nosso 

caso em questão. 

Excelentíssimo Prefeito, não há duvidas sobre a emergencialidade do serviço, uma vez 

que o tal serviço é de extrema importância e sua finalidade precípua é nada mais do atender os 

dispositivos legais, que é o direito a educação.  

Com o intuito de dar mais celeridade ao processo de contratação, foi realizado por esta 

secretaria uma pesquisa mercadológica com empresas que exploram o ramo atividade, a fim de 

auferirmos um valor estimado para a referida contratação. 

Por fim, solicito com base no art. 24 inciso IV da lei 8.666/93, autorização para 

contratação do serviço de transporte escolar de novas rotas a fim de atender aos alunos da rede 

municipal e estadual de ensino do município de Limoeiro do Ajuru. 

Segue em anexo termo de referencia contendo as novas rotas, bem como a respectiva 

pesquisa mercadológica. 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________________ 
RAELMA SANTANA PINHEIRO 

Secretária de Educação 
Decreto Municipal nº 043/2021 
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