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pRoRRoGAÇÃo E ttstvovaçÃo DE coNTRATo

rnonnoc.tçÃo E kENot',1çÃo »o co,\,trRÂTo l'' 20170s38, pn-ec,io
P kE S E NCI.IL n' 0 7 1.r2 0 I 7-PI'.

A Secretaria N{unicipal de infraestrutura vem a essa diÍcÍoria, solicitar

PRORRoGAÇÀo E RENOV.,\ÇÃO o«l coxfRATO acima cilado da empresa R & J
CAI{POS E SERVIÇOS LTDA que tem como objeto, I-OCAçÃO »f.
VIBROACABADORA.

No decomer desse periodo os serviços de asfaltamento e Íecapeamento aumentaram

além clo estipulado no planejamento inicial desla Secretaria. Dçsta forma, solicitamos
quc conceda a prorrogação e renovação de contrato do item abaiso descrito para que a

Secretaria dê continuidade nos serviços de asfaltamento e recapeamento na zona

u'bana.Considerando também que a empÍesa mantem o preço do contrato sem alteração.

CONTRÀTO .\TT-.{I,
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Elencamos aqui as CLAUSLILAS DECIÀIIA QLIARTA E DECII\,LA, QLtrr-TAdo
contrato paÍa que essa Diretoria dê pareccr fa.,orável ao pedido. haja vista que csla

Secretaria tem justiÍicado interesse na conlinuação c pormanência clo cquipamento nos

serviços de asfaltamento e Íecapeamento na zona urbana.

Era o que tiúamos paÍa o momsnto

Itaituba - PA, 2,1 de agosto de 2019

nl Gomes
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OFÍCIO N'O4O/20I9 - SEMINFRA

Para: R & J Campos Serviços Ltda Me.

End: Rua Nossa Seúora do Bom Remédio, n 948, Bela Vistq Itaituba-PA'

Ref: Prorrogação/Renovação do Contrato n" 20170538 de Locação de

Vibroacabadora.

A Secretaria Municipal de Iniiaestrutura vem a esta empresa nos termos da

Cláusula Decima Quarta do referido contrato, consultar está empresa sobre a

prorrogação/renovação do contrato acima citado uma vez que o mesmo venci no

àiu:yOSlZOtS, desde que a empresa mantenha os mesmos preços e condições do

contrato originalmente firmado.

Era o que tínhamos Para o momento.

Itaituba - Pá, 12 de Agosto de 2019.
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R&I CAMPOS SERVICOS LTDA.ME
CNPJ: 10.447.760/0001-03- lnsc. Estadual: ,^5.279.297-O

Av. Nossa Senhora do Bom Remédio, ne 948, sala l, Bela Vista
CEP: 68.180-380 - ltaituba-PA

Oficio: ns 010/2019

Ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA

llmo. Senhor Secretário
Orismar Pereira Gomes

Ref: Contrato ns 20170538.

Objeto: Locação de Vibroacabadora para suprir a demanda da Secretaria Municipal de
lnfraestrutura.

Conforme nos enviado documento Ofício ns 040/2019 - SEMINFRA -

solicitando aditivo de prorrogação/renovação referente ao contrato ne 20170538 da

Secretaria de lnfraestrutura do Município de ltaituba-PA, esta empresa aceita a

presente prorrogação do reÍerido contrato nos mesmos têrmos propostos pelo

contrato acima citado e por esta Administração.

Certo de que a solicitação será atendida, fique com nossos votos de estima

e consideração.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, 12 de Agosto de 2019.

R&' CAMPOS SERVTçOS LTDA - ME
CNP I : tO.47 .7 60/m01-03
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Rua: Nossa Senhora do Bom Remédio, ne 948, Bela Vista, CEp: 68.180-380 - ltaituba-pA.
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