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Considerando que a LDB _Lei de Di
seus artigos determina: Art, g. "(...)

retrizes e Bases da Educação Nacional No g3g4/96, em
acesso â educação básica obrigatória é

inciso lX que determina a garantia da qualidade educacion a 1". Art.S".,O
assoc/ãÇão comunitária, organização sindical, entidade de classe ou ou

direito p(tblico subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos,
Ministério público, acionar o poderpúblico para exigi-Io." Att. í2. ,,Os 

esÍa

tra legalmente constituída e, ainda, o
normas comuns e as do seu sistema de ensino, teráo a incumbência de

belecimenlos de enslno, resperÍadas as
letivos e horas-aula estabetecidas". De igual importância,

lll - assegurcr o cumprimento dos dias

Permanência, são as condições de atendimento às pes

ao que nos referimos acesso e
Sendo as estrutu ras físicas prediais e condição de segurança um direito humano fundamental e

soas que compõem o espaço escolar.
que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos sob pena de se ferir adignidade hum ana, uma vez que nâo há como se fazêpredial houver

r a educação dignamente se no espaçofalha ou até mesmo náo atender a frequente demanda. eue para melhorassegurar tais direitos, exposições de motivos ne@ssários se fazem, conforme ao elencado.Dia

OBJETO: Contratação de
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rornecimento de materiais erétricos,

secretaria Municipat de Educação. 
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Esfera neste caso Municipal, à vista das condiçÕes dispon íveis e das características

Cabe à respectivaÍ

parâmetro para melhor atendi

e SEDE da Secretaria Municipa I de Educação, estabelecermento aos cidadâos. eue assim íazap
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arquitetônicas de cada escola,
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Itaituba através da Secretaria Municipal de Educaçáo! Diante do embasamento, expourgências!, e ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoriade Compras da pMl, abertura de procedimentos licitatórios nos termos da Legislação em vigorquanto ao OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiaiselétricos hidráulico de construção e diversos, para atendimentos aos Centro lnfantis, Escolas eSEDE da Secretaria Municipal de Educação, em doze meses
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