
oBJETO: Controtoçõo de Empreso especiolizodo poro lmplonloçõo de um Sisiemo

Simplificodo de Abostecimenlo de Águo no Comunidode de SÕo Benedito.

Município de ltoitubo.
FUNDAMENTO LEGAL: Conkoto N'20I902óó - MODALIDADE: Tomodo de Preçc no

010/20r I - TP.

CONTRATADA: R & J CAMPOS E SERVIÇOS ITDA. ME.

ASSUNTO: Solicitoçõo de Adilivo referenle oo PÍozo de Vigêncio oo Conlrolo -

Ordem de Serviço n" 024/2019 -PML

JUSTIFICATIVA

A Empreso suprocilodo requereu, por meio de ofício, o eloboroçÕo de Termo

Adi vo referenle oo Prozo de Vlgênclo oo conlrolo N" 20t90266, iendo como objeto

lmplonloçõo de Sistemo SimpllÍicodo de Aboslecimento de Águo no comunidode

de São Benedilo, .iustificodo pelo demoro no ovolioçÔo e liberoçõo do Outorgo

pelo sEMA/PA, viobilizondo o otroso do obro e cumprimento do prozo estobelecido

em controto.

Em Foce às olegoções do Empreso e considerondo que se trolo de Obro

essenciol à melhorio do quolidode de vido do populoçõo o ser beneficiodo com o

lmplonloçõo de um Sistemo Simplificodo de Abostecimenio de óguo, cujo

finolidode é otender o demondo do comunidode sõo Benedito, Município de

Itoilubo, esio secretório é fovoróvel à eloboroçÔo de TeÍmo Adlllvo de PÍoÍrogoçõo

de Prozo de Vigêncio oo ContÍoto supromencionodo por mois ó0 (sessento) dios.

Ademois, oguordo Providêncio.

Itoitubo, 03 de novembrc de 2020

ANA CTEIDE C R FEITOSA GOMES

Secretório Municipol de lnfroestruturo
Dec. Municipol N" 0045/2020

REPúBLtcA FEDERATTVA Do BRASIL
EsrADo Do PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL OE ITAITUBA



A Secretorio Municipol de lnfroesiruturo - SEMINFRA vem por meio do

presente instrumenio monifestor concordÔncio com o teor do Oficio no O34|2O2O '

dotodo de 23t1Ol2O2O' oo'trnp't'o R & J CAMPOS E SERVIçOS tÍDA - ME' no qtlol

lustifico suo solicitoçôo Oe fe'mo de Aditivo de PÍozo de Vigêncio oo Controlo n'

20190266- Tomodo Ot 
"tço 

no 1g/201g' que tem por objeto "ControtoÇÕo de

Empreso especiolizodo poro rmpf onioçõo de 
- 
um Sistemo Simplificodo de

Abostecimenio de Águo rio comuniaode de sõo Benediio' Município de lioitubo"'

por mois ó0 (sessenlo) dios' o contor do término do prozo onterior' com o Íinolidode

de possibilitor o execuçÕo e conclusÕo do obleto do controto'

Itoiiubo, 03 de novembro de 2O2O'

BRASIL

ANA CTEIDE TETIOSA GOMES

Secrelório M pol de lnfroesiruturo

Dec. Municl po r N'0045/2020

!
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R&J CAMPOS E SERVIçOS LTDA'ME

cNpJ:10.zt47.760looor-orl rnsc.istadual: 1i.zzg.2g7-0, lnsc' Municipal:5132

Av. Nossa Senhora do Bom Remédio' 948' sala l' Bela Vista

CEP: 68'180-380 - ltaituba-PA

Oficio n 03412020 Itaituba-PA'23/10/2020

A
Prefeitura MuniciPal de ltaituba

Coordenadoria de Planeiamento - COOPTAN

Contrato: 2Ot9'0266

Tomada de Preço: l0l20l9

Atênciosamente,

1\

Vimos através deste, solicitar aditivo de prazo (vigência) para mais 60 (sessenta) dias

da obra de lmplantação de sstJml 'iiprifiooà 
dê abastecimento de água na comunldade

de são Bênedito, devido a #il;;i;;;;t na avaliação e liberação da outorga pela

SEMA/PA, contudo agora com todos documentos prontos' a empresa apresenta documentos

,rfi.t,"att, para aguardar pagamento e finalização do contrato'

Esperamos contar com vossa compreensão' desde já antecipamos nossos agradecimentos'

Ref, Aditivo de Prazo

RUBERVAL VELOSO CAMPOS

Representante legal da EmPresa

Email : floraagro @hotmail.com ; fone: 991058561
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