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SECRETARta MUNtctPAL DE EDUCAÇÀo

GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICATIVÀ

Àditivo dê Prazo ao Contrato de N" 20190089 - TP O2/2Ot9,

alteração de valor, conforme Contrato original .

r;C

CONSIDERANDO que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional No 9394/96, em seus ârtigos dita: Art. 30.

í ) rncrso lX que determina a garantia da quatídade educacional". Art.so."O acesso à educação básica obrigatóia é direito

pi/hlico subjetivo. podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitáia, organização sindical, entidade de

Llasse ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministéio Público, acionar o poder público para exígi-lo. AÍ1"10. 'Os Estados

tücLrtlbir-se-áo de: organízar, manter e desenvolver os órstãos e instituições ofrciais dos seus slsÍemás de ensino: ll- deíinir'

com os Municípios, formas de colaboraçáo na ofefta do ensino fundamentar, as gt als devem assegurar a dístÍibuição

,y proporcional das rêsponsabrTdades , de acordo com a populaçáo a ser atendda e os recursos financeiros disponíveis em cada

r|,Ia cJessas esleras do Poder Público. Att. 11. "Os Municípios incumbir-se-áo de: V- oferecer a educação iníantil em creches e

Dré-escolas. e. com prioidade. o ensino fundamental, permitída a atuação em outros níveis de ensino (...) com rccursos acima

iios percentuaís minimos vinculados peta Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. ArL 12 "Os

estabelecimentos de ensino, respeiÍâdâs as noLmas comuns e âs do seu slsÍemá de ensino, tetáo a incumbência de: lll -

.rsscgr?rar o cumpimento dos dias /eÍlyos e horas-aula estabelecidas". Art- 22. "A educação básica tem por Íinalidades

(lesetlvolver o educândo, assegurar-lhe a íormação comum indispensável pam o exercício da cidadania e fomecer-lhe meios

para progredir no trabatho e em esrudos posrerbres1 A razão do exposto nos faz ressaltar: Se em um

dêtermina do endereco há candidatos ao título de estudantes, lá ofertas condici onais terão que existir

(competência específica do Estado, neste caso, do Poder Público Municipal), tendg O eStAdO apenas O dever feflexg de

prestar, sob pena de macular o ordenamento jurídico, conforme assegura a Lei 8.069/90 que Dispõe

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente -ECA. Reafirmamos, ainda, que o direito à educação é

assegurado pelos artigos 205 e seguintes da Constituiçáo da República. Se todos têm direito à

._ educaçáo indastintamente, dúvida inexiste quanto ao direito de menor ao amplo acesso e à permanência

em escola pública e gratuita na localidade em que reside. Diante da exposição ê êmbâsamênto.

lustifrcamos que na localidade de endereçamento da lnstituição: Escola Municipal de Ensino

Fundamental "Tiradentes lll" há crescimento da populaÇão de alunos, o que requer, portando, a

construÇão da Unidade de Ensino, para Íins do atendimento necessário e urgente com

responsabilidade. eue para melhor assegurar, ê ainda, ao que nos referimos aos trâmites necessários,

solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMl, o 1o Aditivo de P.azo ao Contrato de no 20í 90089

referente à Tomada de Preços no o2t2o1g, pelo período de 28 de agosto de 20í9 a 30 de outubro de

2019 , nos termos da Legislação em vigor quanto ao OBJETO: 'lo Aditivo de Prazo ao contrato de No

20í90089 -ÍP o2l2}1s, SEM ALTERAÇÃO Oe VAIOR, GONFORME CONTRATO ORIGINAL, que

versa sobre a Construção da ola Mu de Ensino Fundamental "Tiradentes lll", para fins

SSES OS d|SCENIES,

Em: ltaituba-PA 01 .08.2019
de atendimento junto aos age
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Asgunto:

Atenciosamente'

Com os nossos cumprimentos de estilo' e' em atenção a vigência do Contrato de No

20190089, que versa too*'"-"'ont' rução da 
''*'''i' 

'Tiradentes í11""' com extensáo à

necessidade oa continualJ oo' t"**t cresladls pela Empresa WT Engenharia e

Consultoria LTDA' 
'='Lrn 

como' para Íns dos trâmites legais' informamos à V Sa 
'

que a continuidade dos serviços, depende da execuçáo do Termo Aditivo de Prazo ao

Contrato de No 2019008r, O'" ,*"oo Oe zg'os'zotg a 30'10'2019' sem alteÍaçâo dê

valor, o qual deverá '"' 
ilJi"tooo pela Émpresa WT Engenharia e Consultoria LTDA

- *, r.," à Secretaria Municipal de Educa$o'

Sendo o que temos paÍa este momento Ficamos no aguardo da manifestaçáo'
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oÍicio 036/2019

,?,iÍ:.#r:{trit,i#,i}; de V gênc a d' c'n'ira" ne 201e008e -

Senhor Secretário'
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uálido p.t. o"T.t^lt^ 
l196"16 da oura.

contratada equivate a

Desde iá agradeço vossa atenção dispensada'

Itaituba - PA' 01 de agosto de 2019'

Jeison
I de A. Sousa
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