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SECRETAR]A MUNICIPAT OE EOUCAçÃO

GABINETE DO SECRETARIO

Itaituba-PA, 1 4l 1212018

MEMO N" 770t2018

Ao Sr: Joelson de Aguiar
Diretor de Compras - PMI
Nesta.

Assunto: Solicitacáo de 3o Termo Aditivo de Pra20 ao Cont rato no 2017 457

Segue, em anexo, a Juíificativa da necessidade em construir o 3o Termo Aditivo ao Contrato de

No 2017457.

Sendo o que temos para este mome

Atenciosamente,
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Em atenção ao que nos cabe o momenlo, solicitamos, bem como estêndemos à esta Diretoriâ

o pedido do 3o Termo Adiüvo de PÍazo ao Contrato de Íf 20í7457 gue versa sobre

"prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para suprir a necessidadê das

Escolas í. E.M.E.F. "Maria leda Gomes Barbalho (DistÍito do Crepurizão 60 amperes), 2.

CM.Ed.lnf. "Ucholândia (Distrito do Cíepurizão 20 ampeÍes) e 3. Escola cto Agua Branca (20

amperes)", tecido pelo prestador de serviços Sr. ELIVALDO PEREIRA BARBOSA, poÍ ioual

oeriodo.

No oportuno, observamos que à pronogaçáo contratual deverá " manter o valor oiginal do

contrato"
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PREFEIÍURÂ MUNIGIPÀL DE IÍAITUBÂ
sEcREÍARla MUNIctPAL DE ED{rcÂçÀo

GABINETE DO SECRETARIO

Itaituba-PA, 1211212018

Ofício No 24712018
Ao SÍ. ELIVALDO PEREIRA BARBOSA
Contratado -ClN" 2017457 -FME

Com os nossos cumprimentos de estilo, e, em atençáo a vigência com término em 3111212018

do 20 Aditivo de Prazo ao Contrato de No 2017457, qUE Versa sob Pres de Servi de

forn nto de e ia elétri rA SU a necessl das e las EM F Maria led

Gom Barbalho trito d ot

Di deC z o20 m res Escola uaB 20 res , somado à

necessidade em continuar a prestaçâo de serviço, objeto do citado contrato, bem como, para

fins dos trâmites legais, informamos à V. Sa., que esta Secretaria Municipal de Educação tem

interesse em estender o p6zo do referido contrato, para o qual necessário se faz a emissão do

Termo de Aceite de Aditivo de Prazo, por igual perÍodo sem alteração de valor, ao contrato de

No 20i7457. Tal documento deverá ser destinado à Secretaria Municipal de Educação de

Itaituba-PA.

Sendo o que temos para êste momento. Ficamos no aguardo

Atenciosamente,
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Assunto: Aditivo de Prazo ao Contrato de No 20'17457/PMl.



Itaituha-PA, 14 de Dezenbru de 2l)18

Ofício N' 001/2018

A Prefeitura Municipal do ltaituba e Fundo Municipal de EducaÉo de ltaituba/PA

Tát. Secrêtário: Amilton Teixeira Pinho - Sêcretário iíunicipal de Educação de

Itaituba/PA

Assunto: TeÍmo de Aceite de Aditivo de Ptazo ao Contrato de n'2017457/PMl,

celebrado entre o MunlcÍpio de ltaituba-PA e o contratado sr. ELIvALDo PEREIRA

BARBOSA-inscriÉo de No CPF: 651.839.912{0.

Prezado Senhor,

Diante da necessidade, venho por este manifestar a aceitação âo 3o aditivo de

pÍazo, ao Contrato de n' 2011451/PMI, celebrado entre o Município de

ITAITUBA, através do Fundo Municipal de Educação e o Conhatado Sr.

ELMLDO PEREIRA BARBOSA -inscrição de CPF. 651.839.912-00, que tem

como OBJETO CONTRATUAL: "Prestação de Serviço de fomecimento de

energia elétrica para supnr a necessidade das escolas EMEF Maria leda Gomes

Barbalho, lDistrito de Creporiáo 60 amperes), Centro de Educação infantil

Ucholândia (Distrito de Creporiáo 20 amperes) e Escola do Água Branca (20

amperes). Em razáo do cumprimento com as condições pactuadas inicialmente,

pedimos que o aditivo de prazo seja de igual periodo e valor de comum acordo

entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO.

Atenciosamente

,,rJ*raw Yewr'* (5"*,zt/1

Elivaldo Pereira Barbosa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EOUCAçÃO

GABINETE DO SECRETARIO

OBiIETO: Contratação de Prestaçáo de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para suprir a

necessidade das Escolas: 1. E. M. E. F. "Maria leda Gomes Barbalho" (Distrito do Crepurizáo - 60 ampeÍes),

2. E M. E. F.' ua Bran (20 amperes), 5. t- d. lnf. "Ucholâ (Distrito do Crepurizão - 20 amPerês)

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9394/96, em seus artigos

determina: Àrt. 3". "(...) inciso lx gue detemina a garantia da gualidade educacional". ArX.5" . "O acesso â

v educaçáo básica obigatóia é dircito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associaçáo comunitária,

oryanizaçáo sindicat, entidadê de classe ou outra legalmente constituida e, ainda, o Mínistério Publíco, acíonar o poder público

para exígi-to.,, Art. 12. " Os estabelêcinÊntos de ensino, rcspeitadas as nomas comurs e as do se u sistema de ensíno,

te/áo a incumbência de: lll - assegurar o cumpinEnto dos dias letivos e horas-âula eslabelecidas". De igUal impoÍtância,

ao que nos referimos acesso e permanência, sáo as condiçóes de atendimento às pessoas que

compõem o espaço escolar. Sendo as estruturas físicas prediais e condiÉo de seguranç um direito

humano fundamental e que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadáos, sob pena de

se ferir a dignidade humana, uma vez que náo há como se Íazer a educaçáo dignamente se no espaço

predial houver falha ou até mesmo náo atender a frequente demanda. Que para melhor asseguíar tais

direitos, exposiçóes de motivos necessários se fazem, confoÍme a prioridade, neste caso, a garantia do

íoÍnecimento de energia elétrica a toadas às Escolas Públicas Municipais. Cabe, poÍtanto, à

respectiva Esfera, à vista das condiçóes disponíveis, bem com das caÍacterísticas regionais, nas quais

r_. há existências de Escolas sob a responsabilidade do Poder Público Municipal, estabelecer parâmetro

para melhor atendimento aos cidadáos. Que assim laz a Preferlwa Municipal de ltaituba atÍavés da

Secretaria Municipal de Educaçáol Diante do embasamento, exposições, e uÍgências!, e ainda ao que

nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, a construçáo

do 30 Têrmo Aditivo ao Contrato de no 2017457, conforme exigências da Legislação em vigor quanto

ao OBJETO: ContrataÉo de Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para suprir a

necessidade das Escolas: 1. E. M E. F. "Maria leda Go Barbalho" (Oistrito do Crepwrzão - 60 amperes),

2.E.M.E.F "Áoua Branca" (20 amperes), 3. Ed. lnf ndia" (Distrito do Crepurizão - 20 amperês)

Em: 14 de Dezembro de 2018

Am ixeiro Pinàt
de Edlcr(;.S!c
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