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Itaituba-PA, 29 08'2019
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Assunto: T ADIT

ÉrnlazáodatrocadegovemodoEstado,estendidoáfinalidadeespecificadatransiçáo.asobras

em andamento neste Município Íoram parcialmente paradas Neste caso' "'-::':1"'' 
U oot'

obietodoContratodeno20lS03l0ficousemandamentoporaproximadamentecincomeses'

recebendoháalguns."..""p"*i"sáoparacontinuidadedosseNiços.Diantedoexpostoe
escasseztemporal,aSecretariaMunicipaldeEducaçáo'aoquelhecompete,estendeàDiretoria

de Compras da PMI a petiçáo teciao pela Empresa ef ufOUnn SERVIÇOS DE CONSTRUÇÂO

EIRELI que solicita ADlrlvi-ot '*o 
DE coNTRATo No 201803í0 PoR MAts 280

(Duzentos e Oitente) OfAS' 
'ma 

vêz que a conclusáo da obra requer @mpromis§o de prazo'

poÍtanto, devendo â Esfêra competente gârantiÍ a execuçáo da obra com segurançâ e qualidade'

pedimos à esta Diretoria o";;;;'"' a' prtllt 
"'"'"' 

o ADITIVO DE PRAZO DE CONTRAÍO N"

20180310 poR mNS zao-ôuzentos ê oitêntâ) DIAS, conforme descrito no documento

encaminhado pela Empresa' êm anexo'

No opoÍtuno soguêm documêntoE' 6m ânêxo' necE6sários à concessáo

Atênciosâmêntê'
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SEcRETAR|A MuNtctpAL DE EDUGAÇÃo
GABINETE DO SECRETÁRIO

JUSTTFICÀTIVÀ

OBJETO: Aditivo de Prazo de Contrato no 201803'í0 POR MAIS 280 D|AS -Modatidade Concorrência

Pública 002/2018-CP que tÍáa sobre a execuçáo da obra -ReÍorma da Escola, Revitalizaçáo da

arquibancada e construção de coberlura de Quadra na E.E.E.M. "Professora Maria do Socorro Jacob".

CONSIDERANDO que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educaçáo Nacional No 9394i96, em seus

artigos dita: Arl. 3', '(...) inciso lx que determina a garantia da quatidade educacional". Art.s.."o acesso â

educaÇão básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, assoclaÇâo

comunitáia, organização sindical, entidade de c/asse ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério

PÚblico, acionar o poder público para exigi-\o".. De igual procedimento, a importância da Escola institucional

que vai além da demonstraçâo padráo predial, à condiçáo da segurança arquitetônica, favorecendo o

clima social que a lnstituiçáo representa, a comunicação e as atividadês a serem desenvolvidas naquele

ambiente, que deve ser projetado para acomodar adequadamente todas as atividades que uma boa

educaçáo necessita desenvolver. Diante da exposiÉo e embasamento, justificamos que em razão da

troca de governo do Estado, estendido á finalidade específica da transiçáo, as obras em andamento

neste Município foram parcialmente paradas. Neste caso, em especial, à obra objeto do Contrato de no

20180310 ficou sêm andamento por aproximadamente cinco meses, recebendo há alguns meses a

permissáo para continuidade dos serviços. Diante do exposto e escassez temporal, somado à

necessidade por mais compromisso e qualidade no que diz respeito à obra, faz-se necessário a

extensáo temporal de ContÍato por mais 280 (duzêntos e oitenta) a partir do término da vigência de

origem, para que a conclusão da obra, que se encontra sob a responsabilidade da Empresa C&C

Araújo Construtora e Comércio LTDA sêja realizada com segurança. Ao que nos referimos aos

trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, procedimentos nos termos da

Legislaçáo em vígor quanto ao OBJETO: Aditivo de Prazo de Contrato no 20í803í0 POR MAIS 280

DIAS -{íodalidadê Concorência Pública 00220í8-CP que trata sobrê a êxecução da obra -

Reforma da Escola, Rêvltallzação da arquibancada e construção de cobêÉura de Quadra na

E.E.E,M. "Professora Maria do Socorro Jacob",, para fins de atendimento junto aos agentes diretos,

ou seja, aos discentes

f nd.r.ço: TlÉe ,.5 d. ÀaEto, 169 - (Énu. rü. Dr. Hutô rL M.ndo.çl ! ÀÉni.l. iloE d. s.iíÀr!)
- h.Érb. - pÂ - crp: 68t30410

Em: 29.08.2019.
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Á sruro SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: soLlclrAçÁo oo PEDIDO DE AOITTVO DE PRAZO DE CONTRATO,
ATT: Sr's AMILTON PINHO

CONTRATO N"20180310 REF ERENTE A MODALIDADE CONCORRENCIA

PUBLlcA oo2l2018-cP A ESCOTÁ ESTADUAL DE ENS. MEDIO

PROÉrssonn uanIADO SOCORRO JACOB
o INSCRITA NO

A EMPRESA EF s w DE C

CNPJ SOB O Ns 09.319.57210001-02, srrume ev. nRANAMAY COuTO, Ne 868,

BAIRRO BELA VISTA CEP 68180-420, NESTA CIDADE DE ITAITU BA PA. FONE (93)99131-

0105

INFORMA OUE, vem Solicitar a S ECRETARIA MUNICIPAt or eoucaçÃo, ot

DE DE ÍO da ESCOLA

ESTADUAL DÉ ENS- MEDIO PROFESSORA tnnRtR OO SOCORR O JACOB,
ITATTUBA PA, 19

Iocalizada no municipio de ltaituba Pá, contrato n'20180310' MODALIDADE

couconnÊncte oo2/2018-cP.

as obras de convento
A JUSTIFIGATIVA

das obras esp

Por conta da troca

alhadas Por

de governo
parcialmente Pa

esse munlc

do Estado, fez com que

radas, Para que o

pro, ficamos Pratica

Estado estivesse a Par

com o Estado fossem mente 5 meses sem

uma resposta Íavorável naq uele tempo, ma is com tudo iá resolvido a empresa

recebeu meses atrás um sina I verde Para a continuação dos serviços das obras

da escola, mas com a perda de todo esse tempo Íicamos na necessidade de

repor esse tempo, por esse motivo NH R s s após o

term ino de vigência do contrato que vence no dia 06 de setembro de 2019 Para

que possamos dar continuidad e a esses seNlços' estamos
a nos Períodos de
também contado

com os períodos chuvosos am azõnicos que sempre se I nlcl

Certos de contar com seu entendimento, desde iá agradecemos e nos
aneiro ate iulho'

colocamos á disPosição Para quatsquer esclarecimentos . Atenciosamente,

Itaituba-PA, 29 de agosto 2019'
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