
JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

CONTRATo: No 20180288 - Pregão n'070/20{8-PP

CONTRATADA: AGROIIiAX EOUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

OBJETO: AOUISTÇÃO DE PATRULHA AGRíCOLA PARA ATENDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA'PA'

APrefeituraMunicipaldeltaitubacelebiouconvêniocomoMinisteriodaAgricultura'

Pecuária e Abastecimento - MAPA' para de aquisiçáo de patrulha agricola Deste modo' realizou

processolicitatórioqueresultounaformalizaçãodocontratoNo20í80288'comterminodavigência

em 31 de dezembro de 2018'

Após a realização do Certame' os documentos foram inseridos no Sistema de Gêstão de

convêniosecontratosdeRepasse-SlcoNV,paraanáliseeaprovaçãodoreferidoÓrgão.

Entretanto' não foi emitido parecer do referido Órgâo que não realizou o Íepasse dos recursos em

tempo hábil, impossibilitando a efetiva execuÇáo do obieto'

Neste sentido, entende-se qué é necessária a prorrogaçáo de vigência contratual por igual

periodo, devendo o O'"'o ""' 
incorpor"do ao Crinlrato iá celebrado com a Empresa' mantidas as

mesmas condições iniciais, uma vez que a interrupçáo do contrato atual ocasionaria etrasos na

aquisição dos bens' que ocoÍrerá tão logo seiam efetuados os repasses a este Municipio
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Secretário Mu e inÍraestrutura

A DEMANDA DA

Itaituba, 03 de maio de 2019
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Prefeitura Municipal de Itaituba - PA

Secretaria de lnfraestrutura do Município

Referente: oFÍcIO GAB/PMI N" 065/2019 de 03 <le maio rlc 2019'

Pregão n" 070/2018'PP
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