SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED
Tv. Seis de janeiro. Nº 30 35– Centro – CEP 68.129-000 –CNPJ 28.714.068/0001-51

JUSTIFICATIVA
A solicitação de processo licitatório para contratação de empresa na locação de
veículo, tipo ônibus, com motorista, para atender aos alunos de cursos de graduação e
cursos de capacitação profissionalizante, residentes no Município de Mojuí dos Campos,
visa garantir o acesso à Educação aos munícipios, pois a educação superior é bastante
importante para o desenvolvimento da economia, formando cidadãos instruídos, educados,
formadores de opiniões e ideias.
É relevante informar que a cidade de Mojuí dos Campos, não dispõe de instituições
de ensino como: cursinhos profissionalizantes, faculdades, universidades, dentre outros;
sendo oferecidos apenas no município mais próximo, Santarém/PA (Pólo Universitário),
com distância mínima de 36 km, dificultando o deslocamento diário dos estudantes que
ainda não possuem recursos financeiros próprios e suficientes para custear todas as
despesas com livros, alimentação e transporte.
O município de Mojuí dos Campos já dispôs desse serviço antes da Pandemia,
beneficiando aproximadamente 60 alunos que só conseguem cursar uma graduação ou
curso profissionalizante devido o incentivo no transporte ofertado pelo Município.
Posto isso, é fundamental para o desenvolvimento do município a preparação de
pessoas qualificadas com capacitação profissional, graduação e pós-graduações, para
atender as necessidades no mercado de trabalho.
Cumpre destacar que o objeto ora pretendido já foi licitado anteriormente, no
entanto, devido a problemas relacionados ao licenciamento junto a Agência de Regulação e
Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON, a empresa contratada ficou
impossibilitada de realizar os serviços. Considerando que não haviam outros licitantes
remanescentes, não restou outra alternativa senão a realização de nova licitação.
A contratação do objeto será realizada através de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, ficando sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa
através do Setor de Licitação e Contratos, a realização do certame.
Mojuí dos Campos/PA, 24 de agosto de 2022.
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