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Assunto

Educação

Sendo o que temos para este momento'

Atênciosame

conlorme solicitacro segue, em anexo, cópia do documento emitido pela Empresa w DE

§JC,ABNBBOJIBEU' 
que eolicita o 60 Tarmo Aditivo de Prazo SEM ALTERAÇÃO OE

VALOR ao Contrato No 20'1702?5 que versa lobre a contrataçâo de empresa para

prertação de eewlçoe dê trânrportê ercolar da rede públlca munlclpal e eetadual de

enllno com condutores habllltador' para atender a demanda do Fundo Munlclpal de

Nooportuno,solicitamosàestaDiretoriaintervirjuntoaoDepartamentocompêtenteno
gentido da conceggáo a iror.nroao temporâl ttá â dttâ 31 de MtÍço de 2020' à

Empresa W. DE S' CARNEIROEIRELI' ' coníorme iuetiÍica a cópia do documento' em

enêxo,

End.êço: rr.yri'. r5_d. Ârsto, r",.{ffi 
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SECREÍARIÂ MUT.IICIPAL OE EOUCAçÂO

GABINEÍE DO SECRETÁRO

.fUSTIFICÀTIVÀ

OBüETO: 5o Àditívo de Prazo atsé 31 de Março de 2020 ao Contrato de

No 2OL1O215, aêD alteraçâo dê valor, conforme Contrato
original .

Gonsiderando qu€ o aoesso à escola €, principalmente, a oportunidade de atingir um grau

- maior de escolaridadê, êxigê esforços dag EEíeras compêtênteE no sentido dc adminigtrarem

mêios quê conduzam 08 propósitos legeis eo âos88o ê permenâncie do aluno ne €8colâ, que

em grendg númêro dep€nde diretâmente do trânsporte escolar, Ao que 8€ rÊfêr€m àg

atribuições, citamos que ao Município compete, eÍetivamente, a garantia do transporte aos

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

público estadual, por todo o período mÍnimo d6 200 dias letivos. Diante do embasamento,

exposições, ê urgência8!, e ainde âo que nos referimos aos trâmitês necêssários, solicitamos â

esta Diretoria de Compras da PMl, procedimentos quanto ao objêto do presente documento,

eonforme exigêneias da Legislação em vigor, que essim trata: Aditlvo de Prazo etá 3fi9
Marco de 2020 ao Contrato de No 20í70275, eem alteração de valor, conform€ Contrato

original que tem como contratada a Empresa W. DE S. CARNEIRO ElRELl, que versa sobre

- a contrataçáo de empresa para prestaçêo de serviços de transporte escolar da rede pública

municipal e estadual de ensino com condutores habilitados, para atender a demanda do Fundo

Municipal de Educaçêo. No oportuno, esclarecemos que em razáo da insuficÍêncÍa do prazo

anterioÍ, que ocasionaria riscos no atendimento ao aluno em dias letivos, a SEMED/PMI, na

intenção da garantia de melhor atendimento aos discentes, diante de suas competências,

justiÍca a concessão temporal até 3í de Março do eno corrente ao contrato, em questáo.
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OOVERiIO DO ESTADO I}O PARÁ
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OÀEINETE oo SÊCRETÁRIO

oFlcto No 210t2019 llailuba-PA, 301091201 I

Da: Secretaria Municipal de Educafro -SEMED/PMl
Ao. Representante legal da Empresa W. DE S. CARNEIRO EIRELI

Aeeunto: Aditivo de Prazo ao Contrato de No 20170275.

Com os nossos cumprimêntos de estilo, e, em atenção a vigência do 4o Aditivo de Prazo

do Contrato No 20170275 quê ver8â sobre a contrataçáo dê empresa para prestaçâo

de cerviçoe de transporte êscolar da rede públice municipal e eEtadual de eneino

com condutores habilitados, para atender a demanda do Fundo Municipal de

Educação, com e)densão à necessidade da continuagão dos serviços prestados pela

Empresa W. DE S. CARNEIRO ElRELl, bem como, para fins dos trâmites legais'

informamos à V. Sa., que a continuidadê dos sêrviços, depende da execuçáo do Termo 5o

Aditivo de Prazo ao contrato de No 20'170275, ató a data 31 de Março de 2020, sem

alteraçâo de valor, o qual deverá ser manifestado pela Empresa W. DE S. CARNEIRO

ElRELl, junto à Sêcretaria Municipal de Educaçâo,

Sendo o quê têmos pera êste momênto. Ficamos no aguardo da manifestação

Atenciosamente,

cndarrçoi Travaas. 15 da atcrto, 169 - lantrt nua Dr. Huto da M.idoÍr§a a Avanlà taov. da saíirAna)
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Oficio n'05/2019

Da: Reprêsentante legal da empresa W. DE S. CARNEIRO EtRELI

A: Secretaria Municipal de Educação - SEMED/pMl

Respeitosamente,

Itaituba-Pa 0i. de Outubro de 2019.

Assunto: Prorrogação de prazo de contrato

Ref. contrato ne 2Ol7O27S

eue tem como objeto de contratação da empresa para prestação de serviço de
transporte escolar de rede pubrica Municipar de ensino com condutores habiritados, para
atender a demanda do fundo municipal de educação.

llmo. Senhor Secretario Amilton Teixeira pinho

Bem para fins de trâmites regais, informamos que AcErrAMos todos os termos da soricitação
de prorrogação de contrato soricitado pero Fundo Municipar de educaçâo referente ao
contrato de ne 20170275, ate a data de 31 de março d e 2020, econcordamos de manter os
valores originais do contrato.
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WANDERLEIA DE SENA CARNEIRO

W DE S CARNEIRO EIRELI

CNPJ: 26.701.33 t/OOOl -42
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