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SECRETARIA IIUNIC IPAL OE EOUCÁÇÁO

GABINETE OO SECRETARIO

Itaituba-PA, 27 .o8.2019

MEMO No 385/2019

AO SR:
JOELSON DE AGUIAR
DIRETOR DE COMPRAS ' PMI

Nesta.

RA E LOR -c
407 E MOADIT tvo DEP OSEM T

Porte B - Piracanã

Conforme solicitado segue, em anexo' copia do documento emitido pela Empresa

Monteiro e Araúio LTDA-ME, que solicita o 4o Termo Ad

20í8/002 oriundo do Proceseo no 27122017/001'DL

versa eobre a pÍeetação de servlço de continuação d

Bairro Piracanã, localizada Êm área de Zona Urbana' no

itivo de Prazo ao Contrato No

-sem alteraçáo de valor' que

a Obra da Creche PoÉe B, no

MunicíPio de ltaituba'PA,

No oportuno, solicitamos à esta Diretoria intervir junto ao Departamento competênte no

sentido da concessão à prorrogação de prazo atét 28'02'2020' que diante dos

esclarecimentos prestados pela Empresa Monteiro e Araúio LTDA-ME, justifica-se a

da b m al e
petiÉo em razâo da necessidade em n

IS tn re d h ta co o m ro a m m

o

lnstituiCão'. (iustiÍicatiYa transcrita

documento, em anexo'

Em tempo, observa-sê

30.08.2019.

Sendo o que temos para este momento'

do documento que tece a pêtiÉo), conÍorme justiflca a ópia do

que o Aditivo no 03 clo Contrato' êm quêstão' vigorará até

oss'

Atenciosam6nte,
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Assunto:

\
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.,USTIFICÀTIVA

OB.'ETO 4oAditivodePrazoaocontraton.00Z20lEoriundodoProcesson.2TlfrzalTtool-DL'até

a data de 28.02.2020

oxtêntào ds margsm temporal paÍa â realizâçáo

Procirâ ndo a Emprcsa Monttiro t Araüio LTDA'ME da

lldadc, c elnde, conlldr'ndo quc a LDB'Lcl dc

c conclu .âo dos trabelhos com lcgurenç8 c rcoponaabl

!cu! artlgo! dcbrmlnâ : ârt ' 3c ' '( ) tnat'o

Dlrctrlzcl c Bagcr de Educeçâo Naclonal No 9394/98' cm

-J tX qua data nlna a gannlla d' qutlt(ttch 
'ducaclonel" 

'

púb ao subJctivo, po&ndo qualquú atdtdto' grupo dc cid'd'og

Àrt.5
, €ssocirçá

o . *O acrsso à odt;Í'.çto básic, obttrlâlôd' 
' 

dltcito

o conunllüíe, o$niz!çlo !]inctlctl' 'n 
dtdc de

cla}}e ou outt, lcgtlmcntê oon ttluld. c, .lndà, o Mlnlslâio Público' .cionrt o Podct Púb co P,,6 cxigí'lo't' ârt. 12. "os

do stu srislúír, da ênsino' têáo a hlí;unÚnole dê: lll '
estabclocifientos

âssegurÊí o cumqtinento

dà ensino, /rspalt d'§ as noffn,,s cofiuns ê 
's

De igual importância, ao que nos referimos

acesso e Permanência, sáo as condiçóes de atendimento às pessoas que compóem o espaço escolar'

Sendo as estrutuías fisicas predia is e condiçáo de segu rança um direito humano fundamêntal ê que

deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadâos , sob pena de se fêriÍ a dignidade humana'

uma vez que náo há como se fazer a educaÉo dignamente se no $Paço predial houver falha ou até

mesmo nâo atênder a frêquonte dêmanda, Que Para melhor a8§êguraí tais direitos, exposiçóes de

motivos necêssários se fazem' conforme a prioridade, nestê caso , a extengão de Prazo, om carátor dg

40 adltlvo, com oxtenEâo temporal até a datâ 28.02'2020, à Emprea a Montelro o Araúto LTDA'ME'

conÍorme contreto n" 00212018 oÍiundo do Procesto io 27122017,001-DL, que vertr sobre a

Obra da Creche Porte B, no BalrÍo Plracanã' locelizada

proEtaçâo de eervlço de conünusçâo da

em áree de Zona Urbsna, no MuniclPio dê ltaituba'PA, Oiante do êmbasamonto' exposiçÔcs' e

urgênciasl, c ainda âo quê nog Íêfcflmos aos trâmiteg nccasgários, solicitamos à cgta Olráoda de

Compras da PMl, a claboreÉo do 40 Tormo Adltlvo do Prazo ao Contrato de no 002/201E'

considorando a data limite 2a'02'2020' conÍorme exigências da LegislaÉo em vigor quanto ao OBJETO

P no 27122 17 1 L
no I

da preaente JurtlÍlcatlval 4o
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Em: 27.08.2019

dos di€s lelivos o hoÊs'aula estabelecidds"



CENTROÉSTE CONSÍRUTORA E TERRAPLANAGEM

- 
- 'r"'+ Úaügtr'à"çá'oirúnâo üünicipatde Educação

A Secretaria MuniciPat

Rodovia Transamazônica

Nesta;
t

Itaituba, 27 de agosto de

Ao Senhor Amilton Pinho - Secretário

ASSUNTO: Pronogação oJ'àt" lã Execuçâo ePrazo de Vigência;

êóiuiútooo: Mãnteiro e Araúio Ltda - Me - ^
oBRA Continuação da *r#rt;*üPorte B no Bairro Piracaná Zona Urbana

ÊLXBE333 i?'9'lfia'' 
"00 

1 - DL Çontrato: no 20 1 8/002

A empresa MONTEIRO E ARAUJO LTDA - ME' inscrito (a) no CNPJ sob o

n' 07.528.534/0001-34' t";;;;"; Av doutor Hugo de Mendonça 626 / aeroporto

velho ltaituba / Pá / 6818;;;õ' *^ po"n"io deste solicitar termo aditivo de prazo

,ara o contrato n" zoraloolll''"àJã" Êrot"t"o-l' 27122017t001' DL' que tem

como objeto a prestaçáo ;; t"*';;;" Continuação da obra da Creche Porte B no

;;;;;";;;;".à Zona urbana no tvlunicipio de ltaituba'

Assim sendo, em conformidade com dispositivo Jeoal solicitamos a Vossa

Exceléncia " 
p'o"og"çãJ'à""ãã"'t'ãió' pãis'su..á net"Itário adicionar um prazo

na vigencia .ont'utu'r ^q'â"n"""ãtiiü 
ã*iá' talido a.té a entrega definitiva da obra

com oualidade " "nt'"nt]''=oãÜà"0ã 
int"'"t:: 1:t=' 

empresa honrar com o

comoiomisso assumido á"À'"tt" instituição' no^mais solicitamos que o prazo

seia estendido ae solo;;diõ"àie'ã'ãã,lu or 2St}2tio20. Estando, pois tudo

devidamente e.ct"""ioJãil1tíiàã' "ti"|:Tãt 
esta iustificativa a V s"'

oara oue, concordando to*ã" """ termos' promova o deferimento da mesma'

ãriãtüá.oo o Aditamento contratual'

E nossa justificativa'

a

LL-cs-'z:
MONTEIRO E AFTÀUJO LTDA ME

GNPJ sob o n'07.528.53410 1-34
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