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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORI A ADMIN ISTRATIVA

oB'JETo. contratação de pessoa jurídica especia lizada para fornecimento de peças, ferramentas e
mâteriais diversos para reparos e manutençóes das centrais de Ar e Ar-condicionados das lnstituições
Educacionais da rede de ensino púbrico municipar e sede da secretaria Municipar de Educação.

Considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional N.9394/96, em seus artigos
determina : Àrt . 30 . "(...) incíso lx que detemina a garantia da quatidade educaclonal,,. Art . 5 o , ,,o acesso â

,! educação básica obrigatóia é direito ptibtico subietivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunítáia,
organização sindical' entidade de classe ou outra legalmente constituida e, ainda, o Ministéio públbo, acionar o poder púbtico
para exigi-lo'" Àrt' 12. " os estabelecimentos de enslno, respeitadas as nom,as coínuns e as do seu s,sÍema de ensino,

terão a incumbência de: lll - assegurar o cumpimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas" . De igual importância,
ao que nos referimos acesso e permanência, são as condições de atendimento às pessoas que
compõem a EducaÇão Pública MunicipaÍ. sendo proporcionar um ambiente de conforto e segurança um
direito humano fundamental e que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob
pena de se ferir a dignidade humana. Que para melhor assegurar tais dÍreitos, exposições de motivos
necessários sê fazem, conforme ao elencado: 1. diante do qrande ouantitativo e lnstitui de Ensino
ue se ntram sob a

assessora
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respectiva Esfera, neste caso Municipal, à vista das condições disponíveis, estabelecer parâmetro para
melhor atendimento aos cidadãos. Que assim faz a Prefeitura Municipal de ltaituba através da
Secretaria Municipal de Educaçãol Diante do embasamento, exposições, e urgências!, e ainda ao que
nos reÍerimos aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da pMl, abertura de
procedimentos licitatórios nos termos da Legislação em vigor quanto ao oBJETo: ContrataÇâo de
pessoa jurídica especializada para fornecimento de peças, ferramentas e materiais diversos para
reparos e manutenções das Centrais de Ar e Ar-condicionados das lnstituições Educacionais da rede de
ensino público municipal e sede da Secretaria Municipal de Educação.

a

À
rnacreç., r,a,e* 6áe *qto, 169 - {.ntÍe Ruã Dr. HuSo dê Meídônçã . AÉítda itov. de s.nt'AÍ.)\ - tr.trüb. - pa - ctp, 68úo6to

aúÁli l: SEMEDôITAITUBÂ,PÀGOV.AR: StMEDUCllaêHOÍMAI,.COM: SICGAA@!iOÍMA|LCOM

,rustIE.rcÀtrvÀ

Cabe à


		2019-11-07T16:25:36-0300
	AMILTON TEIXEIRA PINHO:58651977204




