
COMUNICADO 

Diante das incertezas das aulas presenciais ou remotas, ajustamos o termo semestral para mensal, 

portanto quem enviou o termo até ontem (05/04), poderá utilizar do transporte a partir de amanhã 

(07/04). Com essa mudança excepcionalmente para fins de organização, estaremos aceitando esse termo 

até na sexta (09/04). Esse termo terá validade para o uso do transporte de ABRIL/21. 

 

Todos deverão estar com a bolsa aprovada, enviar o termo por email (transporte.secet@gmail.com), gerar 

o passe, atualizar a ficha cadastral e trocar a carteirinha de estudante na empresa antes da utilização do 

transporte. Quem fizer o procedimento até às 13h, poderá utilizar do transporte no dia seguinte, com 

exceção de amanhã (07/04). Porém todos que precisarem do transporte em abril/21 deverão fazer o 

procedimento até na sexta (09/04) para fins de organização. 

 

Valores dos passes para abril/21. 

Blumenau  R$ 455,32 

Guaramirim  R$ 270,15 (*) 

Jaraguá do Sul R$ 401,55 

(*) Os alunos de Guaramirim noturno irão com o veículo de Jaraguá do Sul noturno. 

 

Os valores poderão sofrer reajuste para mais ou para menos no mês seguinte, isso dependerá da 

quantidade de estudantes transportados, para isso necessitamos do termo assinado para calcular o valor 

em cada mês. 

 

Para saber o quanto do valor do passe acima cada estudante pagará diretamente na empresa, faça o 

cálculo seguindo a observação do Anexo II do Processo Licitatório Nº 132/2016 Pregão Presencial Nº 

91/2016. 

Para 5 ou 4 dias: 100%; 3 dias: 75%; 2 dias: 60% e para 1 dia: 45%. 

Aplicar no valor acima o percentual da bolsa aprovada, que será o valor que a Administração Municipal 

pagará para a empresa.  

Para saber o valor de pagamento de cada um, pegar o valor do passe e diminuir do valor que a 

Administração Municipal pagará.  

 

Para fins de registro a empresa passará uma lista que será assinada pelos estudantes que utilizaram do 

transporte naquele dia e horário, uma cópia deverá ser enviada na segunda-feira, referente a semana 

anterior, para acompanhamento da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 

 

Segue cronograma para envio de email, com o Termo de Utilização do Transporte Universitário e de Nível 

Técnico Profissionalizante, dos demais meses: 

Enviar o termo de 16 à 22 de abril, para utilização do transporte em maio/21. 

Enviar o termo de 17 à 23 de maio, para utilização do transporte em junho/21. 

Enviar o termo de 16 à 22 de junho, para utilização do transporte em julho/21. 

 

Massaranduba, 06 de abril de 2021. 

 

 

mailto:transporte.secet@gmail.com


ANEXO I 

Termo de Utilização do Transporte Universitário e de 

Nível Técnico Profissionalizante  

 

 Eu, ____________________________________, portador(a) do CPF 

___________________________, e RG ___________________, me comprometo da utilização do 

transporte universitário e de nível técnico profissionalizante, prestado pela Empresa Licitada: SR 

TRANSPORTES, conforme os dias assinalados em minha inscrição e de acordo com o turno do comprovante 

de matrícula, no mês de ____________, do ano de 2021 e de acordo com a Lei Municipal nº 2017, de 18 de 

junho de 2019. 

 

 

___________________________ 

Assinatura do Requerente 

 

 

Massaranduba, ____ de ________ , 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Inscrição Instituição Turno Data Envio 
     

Vinicius Maiochi CATÓLICA/SC - Jaraguá do Sul/SC Noturno 31/mar 
 

Maira Wilbert FURB - Blumenau/SC Noturno 01/abr 
 

Gabriel Gerhard Bruch SENAI - Jaraguá do Sul/SC Vespertino 01/abr 
 

Vitor Maiochi Ziehlsdorff SENAI - Jaraguá do Sul/SC Matutino 02/abr 
 

Franciele Deretti FURB - Blumenau/SC Noturno 02/abr 
 

Mateus Felipe Pais SENAI - Jaraguá do Sul/SC Matutino 03/abr 
 

Marina Luise Dorow FURB - Blumenau/SC Vespertino 04/abr 
 

Pedro Henrique Wilbert SENAI - Jaraguá do Sul/SC Vespertino 04/abr 
 

Gabriel Cristofolini SENAI - Jaraguá do Sul/SC Matutino 05/abr 
     

Julio Vicente Brych FURB - Blumenau/SC Matutino 05/abr 
     

Luis Felipe Schmitt SENAI - Jaraguá do Sul/SC Matutino 05/abr 
     

Amanda Oechsler FURB - Blumenau/SC Matutino 05/abr 
     

Willian Willy Kreutzfeld SENAI - Jaraguá do Sul/SC Vespertino 05/abr 
     

Jenifer Bublitz FURB - Blumenau/SC Noturno 05/abr 
     

Karina Deretti FURB - Blumenau/SC Matutino 05/abr 
     

Eliane Cardoso de Oliveira UNIASSELVI/FAMEBLU - Blumenau/SC Noturno 05/abr 
     

Guilherme Botelho FURB - Blumenau/SC Matutino 05/abr 
     

Sabrina Luana dos Santos UNISOCIESC/Jaraguá do Sul - Jaraguá do Sul/SC Noturno 05/abr 
 

    Camila Winter UNISOCIESC/Jaraguá do Sul - Jaraguá do Sul/SC Noturno 05/abr 
     

* Kylwer Rogério de Souza UNISOCIESC/Jaraguá do Sul - Jaraguá do Sul/SC Noturno 05/abr 
     

Kylwer para utilizar do transporte, deverá enviar toda a documentação faltante. 
 

    Atualizado em 06/04 13:00 
     

    

87 bolsas solicitadas 

62 bolsas aprovadas 

25 faltando envio de documentação 

    

62 bolsas aprovadas 

19 termos assinados abril/21 

    

    

    

    

    

    

 

 


