
GOV€RNO DO ESTÂOO OO PARA
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SEcRETÂRrA MUN|CIPÂL OE EDUCÂÇÃO
GABINETE DO SECRETARIO

.JUSTIFICÀTIVÀ

OBTIEIIO: 30 Aditivo de Prazo ao Contralo no 00212018 oriundo do Processo no 271220171001-DL, a1é

a data dê 30.08.2019.

Precisando a Emprêsa Montêiro e Araújo LTDA-ME da extensáo de margem temporal para a reâlizaçáo

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

Diretrizes e Bases da Educaçáo Nacional No 9394/96, em seus aÍtigos determina: llrt. 3". y...1 inciso

lX que delermina a gaÊntia da qualidade educacional". Àrt. 5" . "O acesso à educação básica obigatóda é direito

público subjetivo. podendo qualquer cidadáo, grupo de cidadãos, assocleção comunitáia, oryanizaçáo sindical, entidade de

classe ou ouln legalmenle conslituída e, ainda, o Miníslério Público, acionar o poder público para axigi-Io." ArL. !2."Os

estabalecimentos de ensino, íesperlbdas as noí?rars caÍans a as do ses sisíeÍna de ensino, ór-téo a itoumbência de; lll -

âssegurar o cumpimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidaC'. De igual importância, ao que nos referimos

acesso e permanência, sáo as condiÉes de âtendimento às pessoas que compôem o espaço escolar.

Sendo as estruturas físicas prediais e condiÇáo de segurança um direito humano fundamental e que

deve ser assegurado de modo iguâtitário â todos os cidadáos, sob pena de se íerir a dignidade humana,

uma vez que náo há mmo se fazer a educaÉo dignamente se no espaço prediel houver falha ou até

mesmo náo atender a frequente demanda. Que para melhor asseguraÍ tais direitos, êxposições de

motivos necessários se fazem, conforme a prioridade, neste caso, a extensão de prezo, em carátêr de

3o aditivo, com extênsáo temporal até a data 30.08.2019, à Empresa Monteiro e Araújo LTDA-ME,

conforme contrato Íro 00212018 oriundo do Procêsso n" 27122017100í -DL, que versa sobre a

prestação de serviço dê continuaçâo da ObÍa da Creche Porte B, no BairÍo Piracanã, localizada

em área de Zona Urbana, no Município de ltaituba-PA. Diante do embasamento, exposiçóes, e

urgências!, e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de

Compras da PMl, a elaboraçáo do 30 Termo Adiüvo dê Prazo ao Contrato de no 002/2018,

considerando a data limite 30.08.2019, conforme exigências da Legislaçáo em vigor quanto ao OBJETO

da presente jusüfi cativa 30 Aditivo de Prazo ao Contrato a1-O9Z 28 1 8 P roÇesso no 27 1 2201 7 I O0 1 -DL,

com a extensáo até 30.08.20í 9 . sem alleraÇão de valor
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cfrv rr?oE§rE' ceffs rÊ úroill. É rf'?plêPtArvá 6rt í

A Secretaria Municipal de EducaçãolFundc t\lunicipal de Ecuc,acãr:

Rodovia Transamazônica

Ncsiê.

Ao Selhor Amilton Pinho - Secretário
ASSUi'lTO: Prorrogação de Prazo de Execução e Prazo de Vigência;

CONTRATADA: Monteiro e Araújo Ltda - Me

OBRA Continuação da obra cia Crecire Porle E no B:rirlo Píracanã Zotra lJr'lana
nc Mui.ricipio cie ltaituba.
PFOCESSO Nc.271220171001- DL Conüâtc: no 2018i0C2

A empresa MONTEIRO t rttoqiJ-i{-a L-ri}A - l" E, ;nscrito (a) no CF]PJ sob c

n''] 07.1128.534/0001-34, sediada na íw d3utc,r liugo 1e i\íendonça 626 / reropoflo

vr:lho rtaituba I Pá I 68181-000, venr cor rreio oeste soircitar termo aditivc ,Je prazo

para o contrato no 2018/002, oriunco do Processo n". ?-71224171001- DL que tern

corno objeto a prestação de serviço cle Continr:ação d.i cora da Creche Po:te B nc

Eairro Piracanã Zona Urbana ro Mtlnícilio Ce rtaiiLiba

Assim sendo, em conformidade com Cisposltivc lê§31, §olicitamos ê l.'cssa
Excelência a prorrogaçâo do contrato, pois §.ere neces":ário adicionar un Íliazc
,ra vigencia contraiuâl que necessita estar veiido até a e;"trega defir:ttir,a r e otra
ccm q.ralidade e eficiência, pcis á cle irrteres:;e "les;.; empresa honra:' ctr-t: o
colnpro.-nisso assumido com esta instituiçãc, frc r1rârs. soiicitamos qLie cr i:jrâzo
seja estendido de 30/04/2019 até a dãta ce 3*!0tl2i)19. Estando, po,s luio
deridalrrente esclarecido e justificêCÇ encaininhanros esta .jLr:tificativa ;: "r.lia.
Aa'aqJ2.cont:ordandocomosseusterÍírr)É.pt(ir-::{.:vt..cgferímentoüâ'::t:inrs.
a r-::o:i;, ando o Aditamento Cor:tratual

É iios::e iustificativa
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