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GABINETE DO SECRETARIO

oBJETO: 40 TeÍmo Aditivo de Prazo ao contrato de no 2017 457 que versa sobre a contrataÉo de

ços de Fornecimento da Energia Eletrica para suprir a necessidade das Escolas: 1

a Gomes Barbalho" (Distrito do crepurizáo - 60 emperes), 2 E M E F' "Áqua Branca"
Prestaçáo de

É. M. E. F. "M

Servi

aria I

(20 amperes), 3. C .M Ed. lnf. "Ucholândia" (oistrito do crêpurizão - 20 smpores)

ConsiderandoqueaLDB.LeideoiretrizeseBasesdaEducâçáoNacionatNo9394/96,emseusartigos

\, determina: Àrt. 3". "(.. ) inciso lX qua detemina a gaÊntia da qualidade educacional" ' Alt ' 5o 
"'o 

acesso â

educaçáobásicaobigatóiaédiÊitoPúblicosubjetivo,podendoquatquerCidadáo,gruPodecidadãos,associaçáocomunitéria'

oryanízaçãosindica!,entidadedeclasseououtÍalegalmenteconstituidae,ainda,oMinistéioPúbtico'acíonaropoderpúblico

paraexigi-lo.,,ArE.L2,,,osestabeteciÍrJnlosdeensino,Éspeitadasasnomascomunseasdoseusislemad€ensino,

teáo a incumbência de: ttt - a§seguÍar o cumpdrnento dos dias /eÚivos e hoÊÍ.'aula estabelecídas" ' De igual importância'

ao que nos referimos a@sso e permanência' sáo as condiçóes de atendimento às pessoas que

compõem o espaço escolar. sendo as estruturas físicas prediais e condição de segurança um direito

humanofundamentalequedeveSeÍasseguradodemodoigualitáÍioatodososcidadáos,sobpenade

Seferiradignidadehumana,umavezquenáohácomosefazeraeducaÉodignamentesenoespaço
predialhouverfalhaouatémesmonâoatenderafrequentedemanda.Queparamelhorassegurartais

direitos,exposiçóesdemotivosnecessáriossefazem,conformeaprioridade,nestecaso,agaÍantiado

foÍnêclmento de energia elétrica a toadas à3 Escolas Públlcas Munlclpais. Cabe, portanto, à

..- respec{iva Esfera' à vista das condiçÔes disponiveis, bem com das características regionais' nas quais

há existências de Escolas sob a responsabilidade do Poder Público Municipal' estabeleceÍ Paràmetro

para melhor atendimento aos cidadáos. Que assim faz a Prefeitura Municipal de ltaituba através da

Secretaria MuniciPal de Educaçáo !Diante do embasamento' exposiçôes, e urgências!' e ainda ao que

nos referimos aos trâmites necesúrios' solicitamos à esta Diretoía de Compras da PMI' a construçáo

do 4o Termo Aditivo ao Contrato de no 2017§7, neste mântêr o valor original do contrato'

conforme exigências da Lêgislaçáo vigor quânto ao OBJETO: Contráação de Preslaçác de

Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para suprir a necessidade das Escolas: M.E.F
em

ria I rbal (Oistrito do Cíepurizáo - 60 amperes), E

olândia" (Distrito do CÍêpurizáo - 20 amperes)

1

F ua ran (20 amPeres),

Em: 28 de Junho de 2019
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Eu, ELIVALDO PEREIRA BARBOSA' brasileiro' inscrito no CPF sob no

65'1.839.912-OO, residente e domiciliado na Avenida São José' no bairro Belo Vista' nesta

cidade de ltaituba/PA' CEP: 68 180-180; na qualidade de Fornecedor de Energia Elétrica

para a Escola Municipal Maria leda Gomes Barbalho e o Centro de Educação lnfantil

uchorândia do Distrito do crepurizáo e também para a Escola Municipal da comunidade de

Agua Branca, conforme O"'"'lto no Contrato sob no 2017457' formalizado com o FUNDO

MUNlclpAL DE EDucAÇÃo DE lrArruBA, estou ciente que será necessário à elaboração

do 40 rERMo ADllvo ao contrato em questão' para que seja garantida '.:"*:':" ""

fornecimento de energia elétrica' por igual periodo' ou sela' por mais 06 (seis) meses' já que

ambas as partes' manifestamos interesse em continuar com a vigência do Contrato'

TERMO DE crÊNC IAE coNcoRDÀNCIA

?/\'-
a/,

ELIVALDO PEREIRA
cPF 651.839'9

BARBOSA
12-00

Manifesto ainda que' concordo em manter o valor da prestação dos

seÍviços de fornecimento O" 
"nu'gl' 

elétrica de R$ 15 237'80'00 (Quinze mil duzentos e

trinta e sele reais e oitenta centavos)'

por ser expressão de verdade e para que produza os efeitos legais firmo e

assino o presente Termo de Concordância'

Itaituba - PA' 28 de lunho de 2019'
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