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Ref. Aditlvo de PÍazo

R&Jcamp os Serviços
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Itaituba-PA', 21 de novembro de 2019'

Contrato: 2019'0266

Tomada de Preço: tol2:o19

',**ffifr*':*fu*W
Esperamos contar com vossa compreensão' desde de'u "nt"ttlr.r" 

pela atenção desperdiçada
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Àvenida Nossa Senhor do Bom Reméd io, ne 948, Bairro BelaVista AEROPO RTO - ITAITUBA-PA
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REPÚBLICA FEDERAT IVA DO BRASIL
PARA

PREFÉITU RA MUNICIP AL DE ITAITUBA

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura de ltaituba' vem por meio deste

instrumento manifestar a sua concordância com a requerente Empresa R & J

cAMpos sERvrÇos LTDA ME, mediante ofício que solicita Termo Aditivo de

Prazo de Vigência ao Contrato No 20190266 - Tomada de Preços no

o1o,2o1s-TP, que tem ;;;;;;" contratação de empresa especializada
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* dezembro de 2o1e' para possibilitar a

execuçáo do Obieto do Contrato'
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Secretário
I de lnÍraestrutura



A Secretaria Municipal de lnÍraestrutura de ltaituba' considerando a

necessidade de responOer a solicita$o feita pela Contratada acerca da

prorrogação do prazo Oe 
'lgencia 

do Gontrato N" 20190266 - TOMADA DE

PREÇOS no 010/2019-TP' u]nculado ao Contrato de Repasse MINTEGRACAO

848g41l2q17,cu.io Objeto é a Contratação de empres" *O:"t"1"".0:':":

lmplantação de (1) Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua na

Comunidade de São Benedito' Município de ltaituba/PA'

Conforme iustificativa da Émpresa o período chuvoso tem diÍicultado o

acesso à Obra e os deslocamentos' interferindo no andamento dos serviços com

possíveis atrasos no Cronograma previsto' sendo que a primeira medição iá Íoi

solicitada pela Empresa e está sendo providenciada pelo Fiscal'

Ressalta-se que a Obra é objeto de Contrato de Repasse que tem como

Orgão Concedente o Ministério do Desenvolvimento Regional e os recursos para

os pagamentos das medições sáo liberados mediante acompanhamento'

írscalizaçáo e aprovação da RE da Gerência Executiva e Negocial de Governo

santarém/pA, bem como as prestações de contas desses repasses.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante de vigência

contratual náo será suficiente para possibilitar a execuçáo do obieto do contrato'

servimo-nos do presente para justiÍicar a pÍorÍogação do prazo de vigência

Contratual por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 29 de dezembro de

2019, conforme Solicitação da Empresa'
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