
é.t:5trffip§
GOIE jTO OO ÊsÍÀÔO DO FÁRÂ

PAEFEIIURÂ TÚTlcIPÂL DÊ I,'ÂIÍ!]BÀ
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GABINETE DO SECRETARIO

Itaituba-PA, 201 1212018

MEMO N" 01912018

AO SR:
JOELSON DE AGUIAR
DIRETOR DE COMPRAS - PMI
Nesta.

Assunto: 20 TERMO ADITIVO DE PRAZO - Creche Porte B - Piracanâ

Conforme solicitado segue, em anexo, cópia do documento emitido pela Empresa

Monteiro e Araúio LTDA-ME , que solicita o 2o Termo Aditivo de Prazo ao Gontrato No

20181002 oriundo do Processo no 271220171001-DL que versa sobre a prestação de

serviço de continuação da Obra da Creche Porte B, no Bairro Piracanã, locá'lizada

em área de Zona Urbana, no Município de ltaituba-PA.

No oportuno, solicitamos à êsta Diretoria intervir junto ao Departamento competente no

sentido da concessão à prorrogação de prazo até 30.04.2019, que diante dos

esclarecimentos prestados pela Empresa Monteiro e Araújo LTDA-ME, justiÍica-se a

petição em razáo da necessidade em "entreqa definitiva da obra com qualidade e

eficiência. pois é de interesse da empresa honrar com o comoromisso assumido com a

lnstituição" úustificativa transcrita do documênto que tece a petaÉo), conforme justiÍica a cópia do

documento, em anexo.

Em tempo, observa-se que o Aditivo no 01 do Contrato, em questão, vigorará até

02.01.2019.

Sendo o que temos para este momento.
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Atenciosamente,
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GABINETE DO SECRETARIO
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OB,IETO: 2o Aditivo de Prazo ao Contrato no 00212018 onundo do Processo no 271220171O01-Dl

Precisando a Empresa Monteiro e Araújo LTDA-ME da extensáo de margem temporal para a realizaçáo

e conclusáo dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de

Diretrizes e Bases da Educaçáo Nacional No 9394/96, em seus artigos deteÍmina: ]lrt. 3o.'(...) inciso

tX que determina a garantia da qualidade educacional". Àrt. 5" . "o âcesso à edrcação básica obtigatóàa é dieito

,_ públíco subjetivo, podendo qualquer cidadáo, grupo de cidadáos, assoc,ação comunitáda, organizaçáo sindical, entidade de

classe ou outÍa legalmente constituida e, ainda, o Ministéio Púbtico, acíonat o poder público Nft exigi-\o." AzE. t2."Os

estaôelêcimênÍos de ensino, ÍespeiÍadas as notmas comuns e as do seu sistema de ensino, te,áo a íncumbência de: lll -

asseguft|r o cumprirnento dos dias tetivos e hoÊs-aula estabelecidas". De igual importância, ao quê nos referimos

acesso e permanência, sáo as condiçôes de atendimento às pessoas que compôem o espaço escolar.

Sendo as estruturas físicas prediais e condição de segurança um direito humano Íundamental e que

deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadáos, sob pena de se ferir a dignidade humana,

uma vez que não há como sê fazer a educação dignamente se no espaço predial houver faÍha ou até

mesmo náo atender a frequente demanda. Que para melhor assegurar tais direitos, exposiçôes de

motivos necessários se fazem, conforme a prioridade, neste caso, a extensáo de prazo, em caráter de

20 aditivo, à EmpÍesa luonteiro e Araújo LTDA-ME, conforme contÍato no 0022018 oÍiundo do

Processo n" 271220171001-DL, que veEia sobrê a prestação de serviço de continuação da

--, Obra da Creche Porte B, no Bairro Piracanã, localizada em área de Zona Urbana, no

Município de ltaituba-PA. Diante do embasamento, exposiçóes, e urgências!, e ainda ao quê nos

referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, a elaboraçáo do 2o

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de no 002/20í8, conforme exigências da Legislaçáo em vigor

quanto ao OBJETO da pÍesente justificativa 2o Aditivo de Prazo ao ContÍato no OO2|2O18 Proc€sso no

271220171001-DL
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Prefeitura Municipal de Itaituba
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

COODENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONVÊNIOS E PROJETOS,

MEMO COOPLAN N' 028/2019 Itaituba, 17 de janeiro de 2019

DA: Coordenadoria de Planejamento-COOPLAN
PARA: AMILTON TEIXEIRA PINHO
Secretário Municipal de Educação - SF:MED
C/C. Diretoria Administrativa

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando a Vossa Senhoria a solicitação do Termo

Aditivo de prazo para o Contrato no 2018/002 do Processo n" 27122017100, da

Empresa Monteiro e Araújo Ltda - Me, que tem por Objeto a Construçáo da Creche

Pró-lnÍância, no Residencial Piracanã no município de ltaituba, para que seja

providenciado em caráter de urgência, uma vez que o Aditivo encontra vencido desde

02t01t2019.

Atenciosamente,

Rai milson Góes
Coorden r Municipal de Planejamento

Decretc No 061/2017

Recebi em:_/_/_
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CENrROESTE COIVSTfiUTORÁ E TERRAPLANAGEM

A Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação

Rodovia Transamazônica
Nesta:

Ao Senhor Amilton Pinho - Secretário
ASSUNTO: Prorrogaçâo de Prazo de Execuçáo e Prazo de Vigência;

CONTRATADA.: Monteiro e Araújo Ltda - Me

OBRA: Continuaçâo da obra da Creche Porte B no Bairro Piracanã Zona
Urbana no Munícipio de ltaituba.
PROCESSO No.271220171001- DL Contrato: no 201810O2

A empresa MONTEIRO E ARAUJO LTDA - ME, inscrito (a) no CNPJ sob o

n' 07.528.53410001-34, sediada na Av doutor Hugo de Mendonça 626 / aeroporto

velho ltaituba tPá I 68181-000, vem por meio deste solicitar termo aditivo de

píaza pata o contrato no 2018/002, oriundo do Processo no.271220171001- DL,

que tem como objeto a prestaçâo de serviço de Continuação da obra da Creche

Porte B no Bairro Piracanã Zona Urbana no Munícipio de ltaituba.

Assim sendo, em conformiriade eom dispositivo legal, solicitamos a Vossa

Excelência a prorrogação do contratc, pois será necessário adicionar um prazo

e vigência contratual que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra

com qualidade e eficiência, pois é de interesse dessa empresa honrar com o

compromisso assumigo com esta instituição, no mais, solicitamos que o prâzo

seja estendido até a data de 30/04/2019. Estando, pois tudc devidamente

esclarecido e justificado encaminhamos esta justificativa a V.Sa, para que,

concordando com os seus termo§, promova o deferimento da mesma,

autorizando o Aditamento Contratual.

É nossa lustificativa

Itaituba, 20 de dezembro de 2018.
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MONTEIRO E ÂRAUJO LTDA - $4

CNPJ sob o n'07.528.534/0 -34
t)


		2019-02-04T17:04:28-0200
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




