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OBJETO: Aditivo de Prazo ao Contrato de no 201.70275

Considerando que o acesso à escola e, principalmente, a oportunidade de atingir um grau

maior de escolaridade, exige esforços das Esferas competentes no sentido de administrarem

meios que conduzam os propósitos lêgais ao acesso e permanência do aluno na escola, que

- em grande número depende diretamente do transporte escolar. Ao que se referem às

atribuições, citamos que ao MunicÍpio compete, efetivamente, a garantia do transporte aos

alunos que frequentam tanto a rede de ensino público municipal quanto a rêdê de ensino

público estadual, por todo o período mínimo de 200 dias letivos. Diante do embasamento,

exposições, e urgênciasl, e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à

esta Diretoria de Compras da PMl, procedimentos quanto ao Aditivo de prazo por mais 120

(cento e vinte) dias, com a guantidade de diárias proporcional ao prazo soliciüado ao

contrâto de Transporte Escolar Terrestre, conforme exigências da Legislaçâo em vigor, que

assim trata o OBJETO: Aditivo de Prazo do Contrato de no 20170275 - Empresa W.S.

CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO - ME que versa sobre a contratação de empresa para

prestação de serviços de transporte escolar da rede pública municipal e estadual de ensino

- com condutores habilitados, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. No

oportuno, esclarecemos que em razáo da insuficiência do prazo anterior, que ocasionaria

riscos no atendimento ao aluno com retorno das aulas no segundo semestre/2Oí9, a

SEMED/PMI, na intênção da garantia de melhor atendimênto aos discentes em dias letivos,

diante de suas competências, justiÍica a concessão temporal por mais 120 dias ao contrato, em

questão
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Em: 10.06.2019.
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orÍcto lrto 13'tt2o19 Itaituba-PA, 10/06/201 I

Da: Secretaria Municipal de Educação -SEMED/PMI
Ao. Representante legal da Empresa W S CARNEIRO SERVIÇO & COMERCIO -ME

Assunto: Aditivo de Pêzo ao Contrato de N'20í70275

Com os nossos cumprimentos de estilo, e, em atenção a vigência do Contrato de No

20170275, que versa sobre a'contratação de empresa para prestação de serviços de

transpofte escolar da rede pública municipal e estadual de ensino com condutores

habilitados, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação", com extensão à

necessidade da continuação dos serviços prestados pela Empresa W S CARNEIRO

SERVIÇO & COMÉRCIO -ME, bem como, para fins dos trâmites lêgais, informamos à V.

Sa., que a continuidade dos serviços, depende da execução do Termo Aditivo de prazo

por mais 120 (cento e vinte) dias, com a quantidade de diárias proporcional ao

prazo solicitado, ao Contrato de no 20170275, o qual deverá ser manifestado pela

Empresa w S CARNEIRO SERVIÇO & COMÉRCIO -ME junto à Secretaria Municipal de

Educação.

Sendo o que temos para este momento. Ficamos no aguardo da manifestaçáo

Atenciosamente,
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Itaitrrba-Pa 28 de Junho cie 2019
I)'{: Ilepresentante legal da empresa w s .ARNEIRo sERVIÇo & coMERClo - ill t;l

,,{: Secretário Municipal de erlucaçâo _ SEMED/PMI

.,\sstrnto: Resposta ao oficio de n l3l/2019

Em resposta ao oficio n'l3l/2019 de l0/06l20l9que trata do aditivo de prazo ao c.ntralo de no

20.,70276' que versa sobre a contralação da empresa para prestação de se^,iço de transportc L.scorar da
rede municipar e estadual de ensino, decraro em resposta ao oficio que srM, aceitamos o prazo de mais
120 (oento e vinte) dias, para prestação dos serviços junto a SEMED/pMI.
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