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OB"ETO: 5o TeÍmo Adiüvo de PÍezo, por igual peÍiodo, 
'em 

alteraçâo de valor, ao contÍato de

ío 2017457 que versa sobre a Contrataçáo de Prestaçáo dê SeNiços de Fomêcimênto da Enêrgia

nêcessidadê das Escolas:
(Distrito do

Elétrica Para suPnr a

crepuriáo - 60 amPêÍos)

CÍopurizâo - 20 ampeÍes)

2- E. M. E. F. "Áqua Branca' (20 amPeres)' . c.M f.'u (Distrito do

Considerando que a LDB _Lei de Diretrizes e Bases da Educaçáo Nacional N" 9394/96, em seus artigos

v detCrmins: Ârt. 3o. \. .) tnclso tX quc dcbmina ' 
gdnntie da qualid'da €duatclonel" ' Art , 5o . "o scos§o ê

.duaÍ,ç.ro báíic€ obtíg'tóia ô dtt€ilo Pttblico Bubjctivo, podendo quatquct cidtdto' grupo de cidad'$, associ a?ão com u nitá ie,

oryànlraiâo sindical, entidadê dc clâB3o ou outÂ t gstn:r,nlc constltulda e, 
'lnda' 

o Mintsléio PÚbll@, acionar o Poder P(rblico

petl cxigi'Io." Alt . 12 'o§ t§Í!ô€ltcitnc'Í"§ do cnsino, D§p3iÍtdas as normas coínuÍ)s c r§ do §ru s,sfam, d, rr§iro,

taráo a incumbência de: lll ' assoguÊt o cufiPimênto dos diás /êtivos s hoôs'aula est'betecidas' De igual importância'

ao que nos referimos a@33o ê permanência' sáo as condiçôes de atendimento às pessoas que

compóem o gspaço oscolaÍ Sendo âs estÍuturâs fisicas prediais e condiçáo de eegurança um direito

humano Íundamental e que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadáos' sob pena de

se ferir a dignidade humana' uma vez que náo há como se fazer a educaçáo dignamente se no espaço

predial houver falha ou até mêsmo náo atendeí a frequente demanda. Que para melhor assegurar tais

dheitos, exposiçÕes de motivos necessários sê íazem , conforme a prioridade, nestê caso' a garantia do

fornêcimento de energia eléÚica a toadas às Escolas Pública§ Municipais Cabe' poÍtanto' à

- resPectiva Esfera, à vista das condiçôes disponíveis' bem com das carac{erísticas regionais' nas quals

há existências de Escolas sob a responsabi lidade do Poder Público Municipal, estabelecer parâmetro

para melhor atendimento aos cidadáos Que assim Íaz a Prefeitura Municipal de ltaituba através da

SecretaÍia Municipal de Eclucaçáo! Diantê do embasamento, exposiçoes, e urgências!' e ainda ao que

nos referimos aos trâmites necessários' solicita mos à esta Diretoria de Compras da PMI' a concessáo

do 6o Termo Aditivo de Prazo' Por igual perlodo, sêm alteÍâção de valor' ao Contrato de no

2017457 , conforme exigências da LegislaÉo em vigor quanto ao OBJETO: ContrataÉo de Prestaçáo

de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para suPrir a necessidade das Escolas: M E,F

"Maria ledâ Gomes Barbâlho" (Distrito do crepuízâo - 60 empôrês), 2 E M E F "Aoua Branca' (20 ampêrêE)'

3. C .M. Ed. lnf. "Ucholândia' (Distrito do - 20 ampêrês).

Em: '10 de Dezembro de 2019'
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Itaituba-PA, 101 1212019

Ofício No 056/2019
Ao SÍ. ELIVALDO PEREIRA BARBOSA
Contratado -C/N" 201 7457-FME

Assunto: Adi de Prazo Contrato No 201745TIPMI

-om os nossos cumprimentos de estilo, somado à necessidade em continuar contando cpm a

prestaçao de serviço Íirmado através do Contrato de No 201745, que versa sobre o objeto'LJ

Brâncd 20 âmperes)', bem ComO, para finS dOs trâmiteS legais, informamOS à V. Sa., que a continuidade

dos serviços, dêpênde da execução do 5o Termo Aditivo de Prazo ao Contrato de Prestação de

Serviços No 2017457, para o qual necessário se faz a emissão do Termo de Aceite de Aditlvo de

prazo, poÍ igual período sem alteração de valor, manifestado pelo contratado junto à Secretaria

Municipal de Educaçáo.

Sendo o que temos para este momento. Ficamos no aguardo

Atenciosamente,

Én&rGço: Írav6rã 15 de Atosto, 169 _ (entrc Ru. DÍ. HuEp dG Mêndon§à e Au'nidâ t{oY' de sa'líAnâ)

- n ituba - PA - Cf,P: 6s1tc61o - ÍELEFoIE (93) 3518 0493

! líArl\: SEMTD@lÍAlTUBA.PA.GOV.Snl Sf,MtDUC|TBeHOTMAIL COM; STCGAB@HOTMAIL COM

fornecimento da eneroia etétrica para suoir a neessidade das escolas EMEF Maia leda Gomes Barbalho. (Distito de
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TE MO DE cl ECO ORD clA

Eu,ELIVALDOPEREiRABARBOSA,brasileiro,inscritonoCPFsobne

651.839.9.12-OO, residênte e domiciliado na Avenida são José, no bairro Belo vista, nêsta

cidade de ltaituba/PA, CEP: 68.180-180; na qualidade de Fornecedor de Energia Elétrica

para a Escola Municipal Maria leda Gomes Barbalho e o centro de Educação lnfantil

ucholândia do Distrilo do crepurizáo e tamtÉm para a Escola Municipal da comunidade de

Agua Branca, conÍorme descrito no contrato sob ne 201745?, formalizado com o FUNDO

MUN1CIPAL DE EDUCAçÃO DE ITAITUBA, estou ciente que será necessário à elaboração

do 5q TERMO ADITIVO ao Contrato em questáo, para que seja garantida a continuidade no

fornecimento de energia elétrica, por igual período, ou seja, por mais 06 (seis) meses' já que

ambasaspartes,maniÍêstamosinteÍesseemcontinuarcomavigênciadocontrato.

ManiÍestoaindaque,concoÍdocomovalordaprestaÉodosserviçosdê

Íornecimento de energia elétrica.

PorserexpressãodêverdadeeparaqueproduzaosefeitoslegaisÍirmoe

assino o presente Termo de Concordância.

Itaituba - PA, 1 0 de dezembro de 2019.
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