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JUSTÍFÍCÀtrIVÀ

oB.ÍETO: 50 ad*ivo de pxazo, por isual neríoclot ,i:^":::""t" 
* *"

2OL1O27 4' sem alteração de valor do contrato original '

Considerando que o aces'o à escola e, principalmente, a oportunidade de atingir Um grau

maiordeescolaridade,",.g"".,o,"ço.dasEsÍerascompetentesnosentidodeadministrarem

meios que conduzam os piopositos legais ao acesso e permanência do aluno na escola' que

em grande número O"p"ni" diretamente do transporte escolar' no q'l se reÍerem às

atribuições,citamosqueaoMunicípiocompête'"t"tiu"'"nt"'agarantiadotransporteaos

alunos que frequentam tanto a rede de ensino público municipal quanto a rede de enstno

públicoestaduuf'po'toOooperíodomínimoO"'OoOt'letivosDiantedoembasamento'

exposiçôes, " 
urgen"i".l-" ","* "" 

que nos t'"r"r** "". 
trâmites necessários' solicitamos à

estaDiretoriaoecomprasdaPMt,procedimentosquantoaoobietodopresentedocumento,

conforme exigências da Legisla$o em vigor' O* "t'* 
t'*a: 60 Aditivo de Prazo' por igual

período,aoContratoo"nl'oi'o"l'sematterãdevalordocontratooriginalquetem
como contratao' ' u;;;t;- R & J cnr'/lpos ãenvlÇos LTDA -ME' que versa sobre a

contrataÉo o" "*p'""' 
para prestação O" ""*;;;-0" 

t'"ntpo't" :t":':' 
da rede pública

municipat e estaduat ;;;"; com condutore, n"ui,n"oo', para atender a demanda do Fundo

Municipal de Educaçáo. Ésctarecemos ou" our]l n"rantia do sub'ietivo do aluno em dias

letivos, a SEMED/PNr; n' 
'n'"nçao 

de mêlho;ate'ioi'n"nto 
diantê de suas competências'

iustifica a concessão otpo'"f no âno corrênte ao contrato' em questáo'

\'1

Hugo dê Mlndonç. ê Avênlda llov' dê sanfAm)

Em:'19.02'2020

,*r*t fl"""to 15 e ffil
169 - (.nt'e Ru' Dí'

PÀ - GP: 6614G510

tMAlLs: sEMEDSlÍ;lÍuBA'PÀ@v'3a;
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Assunto Aditivo de Prazo a Contrato de No 20170274.

com os nossos cumprimentos de estilo, e, Bm atenção a vigência do 50 Aditivo de Prazo

do Contrato No 20170274 que vel.3a 3obÍe a contratação de empreaa para preetaçáo

de serviçoE de transporte escolar da rede pública municipal e estadual de ensino

com condutoíes habilitados' para atender a demanda do Fundo Municipal de

Educação,comextensáoànecessidadedacontinuaçãodosserviçosprestadospela

EmpresaR&JCAMPOSSERVIÇOSLTDA'ME,bemcomo'parafinsdostrâmites

Iegais, informamos à V. Sa., que a continuidade dos serviços' dêpende da execução do

Termo60AditivodePrazo,porigualperÍodo,aocontratodeNo20170275,sem
alteração de valor do contrato original, o qual deverá ser manifestado pela Empresa R

& J CAMPOS SERVIçOS LTDA -ME, iunto à Secretaria Municipal de Educação'

Sendo o que temos para este momento Ficamos no aguardo da manifestação

Atenciosamente,

«#sHagam
ooVERI!O OO ÊSTADO OO PARÁ

PREFEÍÍIJRA MUNICIPAL OE ITAITI']BA
SECRETARTA ltlUNrC|PAL OE EOUCÀçÁO

OABINETE OO SECRETÁRIO

Eadrr.ço: Tr.vGts! 15 d. ASotto, 169 - ('ntrc Rur Or' Hugo dê Mrndonf'I ê Av'nidâ t'lov' dê S'r|t'An')

-lt hub. - PA-CEP:6818&610 - TET"EFONE (93) 3518 0493

FMAll5: sEMEDl6|ÍAITUBA PA Gov aR: SEMTDUÕÍa6HOTMAIt COM: SECGABIoHoÍMAIt COM

OFíC;O No 02712020 ltaituba-PA, 14.02.2020

Da: Secretaria Municipal de Educaçáo -SEMED/PMI

Ãã. nãpr"i"ntante legal da Empreóa R & J CAMPOS SERVIçOS LTDA -ME



R&J CAMPOS E SER\'IÇOS LTDA.ME

CNPJ : 10.,147. 760/000 I -03- Insc. Estadual: 1 5.27 g.2g7 _0

Av. Nossa Seúora do Bom Rernédio, 94g,sala I, Bela Vista

CEP: 68.180-380 - Itaituba_pA

Italtub a- P A,20 / 02 / 202 0

Assunto: prorrogação de prazo de contrato

Ref: contrato no 20170274

Atenciosamente,

/ sENEti',
,rrrrara *tarrrr, \i

r'Àjr I I I

'. Horr

Oficio n 0612020

H#áfil,l$fl.

IY14)a

ROSEANE VELOSO CAMPOS

Representante legal da Empresa

,n

Que tem como objeto de contÍatação de empresa para prestação de serviços de
transporte escolar de rede publica Municipal e Estadual de ensino com condutores
habilitados, para atender a demanda do fundo municipal de educação.

Ilmo. Seúor Secretario Amilton Teixeira pinho

considerando a previsão do termino da vigência do contrato supra referido prevista
para 3 l de dezembro de 2017 , termo 5' aditivo de prazo por iguar período ao contrato den" 20170274.

Aceitamos todos os teÍmos da solicitação de prorrogação de contrato solicitadapelo Fundo Municipar de educação referente ao contÍato ní zo1lo2l4e concordamos
em manter os valores originais do contrato
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