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No 9394/96, em seus artigos dita: Art 3''

de Diretrizes e Bases da EducaÉo Nacional

à educação básica obigatÓia é direito
CONSIDERANDO que a LDB -Lei

l\htico subietivo

inciso lX que determina a garantia

pode ndo qu atque r cid adão'

da qualidade

grupo de

educaciona| Art 5o "O acêsso

cidadãos, associação comunitáría' organização sindical' entidade de
t)

ciasse ol, outra legalmente constiluÍda e, ainda' o Mtnistérío Público' acionar o Poder Público para exigi-lo. Att' 11 "Os

incumbir-se-ão de: V- oferecer a educação infantit em creches e pé-esco,as' e, com Prioidade, o ensino

MuuiciPios

í2. "Os estabeiecimentos de ensino, respeitadas as

desenvolver o educando' assegurar-lhe a fotmação

A razão do exposto nos íaz rêssaltaÍ:

MuniciPal), tendo o estado aPenas o dever reflexo de Prestar' sob Pena de macular o ordenamento

Estatuto da CrianÇa e do Adolescente -

juridico, conforme

ECA. Reafirmamos'

assegura a Lei 8 069/90

ainda, que o direito à

que DisPõê sobre o

educação é assegurado pelos artigos 205 e seguintes da

Constituiçáo da RePública' Se todos têm direito à educaçáo indistintamente' dúvida inexiste quanto ao

direito de menor ao amPlo acesso e à Permanência
em escola Pública e gratuita na localrdade em que

reside. Diante da exposição e embasamento' justiÍicamos que na localidade de endereçamento da

lnstituiçáo: Éscola MuniciPal de Ensino Fundamental "Nossa Senhora de Santana" há crescimento da

populaçáo de alunos, o que requer, Portando' a construÇao da Unidade de Ensino'

melhor assegurar' e ainda' ao que

para Íins do

atendimento necessário e urgente com responsabilidade Que Para

solicltamos à esta Diretoria de ComPras da PMl, a Prorrogação

referimos aos trâmites necessários'
de vigência do ConÍato de no 20190086 referente à

nos

de Prazo

Tomada de Preços

Prorrogaçáo de Pxazo

OL / 2OLg de N" 20190086 - TP

ORIGINAL, que versa sobre a

no 0.1/2019, nos termos da Legislação em vigor quento ao OBJETO:

de vigência do Contrato 2019008 6 TP

01/2019, sEM ALTERAçÃo DE VALOR, CONFORME CONTRATO

Construção da Escola MuniciPal de Ensino Fundamental "Nossa

junto aos agentes diretos' se.iam esses os discentes

Senhora de Santana"'
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Senhor Secretário'

H onra do em c u m pri m entá -l o' venho t:].,:TO: "':t*"t#:*esJ::t:1:
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coÍrelatos,
esteia válido Para demats

;:\:.*;;a equivale a 10ff/o da obra'

Desde iá agradeço vossa atenção dispensada'

Itaituba - PA' 01 de agosto de 2019'
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