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Iteituba-PA, 021 1012019

MEMO N"416/2019

AO SR:
JOELSON DE AGUIAR
OIRETOR DE COMPRAS - PMI
Nesta.

Asrunto: 5o Aditivo de orazo ao Contrato de no 20170274.

Conforme solicitado eêgue, em anexo, cópia do documento êmitido pela Empresa R&J

CAMPOS SERVIÇOS LTDA-ME, que solicita o 5o Termo Adltlvo de Prazo SEM'{F
ALTERAÇÃO DE VALOR ao Contrato No 20170274 que venia sobre a contratação de

êmprêsa para prêstação de serviços de transporte escolar da rede pública

municipal ê estadual de ensino com condutores habilitadoa, para atender a

domende do Fundo Munlcipal dê Educeçáo,

No opoÉuno, solicitemos à eeta Diretoria intervir junto âo Departamento competênte no

s€ntido da concessão à prorrogaçáo temporal até a data 3'l de Março de 2020, à

\- Empresa R&J CAMPOS SERVICOS LTDA-ME , conÍorme justiÍica a cópia do

documento, em anêxo

Sendo o que temos para este momento
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JUSTIFICATÍ\rÀ

OBJETO: 5u Aditivo dê Prazo ao Contrato de no 20170274'

Considerandoqueoacessoàescolae,principalmente,aoportunidadedeatingirumgrau

maiordeescolaridadê,",ig"""to,ço.dasEsferascompêtêntesnosentidodeadministrarêm

meiosqueconduzamospropósitoslêgaisaoacê§soepermanênciadoalunonaescda'que
* em grande número ;;; diÍetamente do transporte escolar' Ao Que se referem as

atribuiçÕes,Gitamoso*,oMunicipiocompete,efetrvamente,agarantiadotransporteaos

âlunosquet'"q'"nt"'ntantoaredede"n'inopt'uti"omunicipalquantoerededeensino
públicoestaduat,portooooperíodomínimode2oodiasletivos-Diantedoembasamênto,

exposiçóes, " 
,rgen",;I, " 

ainda ao que nos referimos aos trâmites necessários' solicitamos a

estaDiretoriao""o,no,""daPMl,procedimentosquantoaoobletodopresentedocumento,

conforme exigências da Legislação em vigor' O'" "tt'' 
trata: {ditivo de Prazo até 3l-'@

Marco de 2020 ao conuaio de No 20170274, sem alteração de valor' conforme contÍato

oÍiginâI, conforme "*igen"i". 
da Legistação ;;;;";.;r" assim trata o .BJETO: Aditivo de

Prazodocontratodeno20í70274,quêtemcomocontratadaaEmpresaR&JcAMPoS

SERVIçOS LTDA'ME' quê vêrse sobrê e *4;;" dê êm:r:lfra prestação dê sêrviçog

-detransportê6scolarderêdêpúblicamunicip"t"".taa,eldeensinocomcondutoreE
habilitados, 0"" *no* " o"*"n0" d" F;; Municipal de Educação No oportuno'

esclarecemoso*",,"*odalnguflclêncladoprazoanterlor,queocasionariariscosno
atendimento"o.,uno,.SEMED/PMI,naintençaodagarantiademelhoratendim€ntoaos

digcêntosemdiaslêtivos,dientedêsuescompetências,justiÍicaaconcessáotêmporelâté31

de Março do ano corrente ao contrato' em questáo

Ém: 02,10.2019
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PREEEITURA IIUNICIPAL DE ITAITUBA
SEcRETARIa MuNrcrPAL DE EDUcaçÀo

OAEINETE c,Ô SECREÍÂRIO

oFicto No z11tzo1g Itaituba-PA, 301091201 I

Da: Sêcretaria Municipal dê Educação -SEMED/PMl
Ao. Representante legal da Empresa R&J CAMPOS SERVIÇOS LTDA-ME

Aesunto: 5o Aditivo de Prazo ao Contrato de No 20170274.

Com os nossos cumprimentos de estilo, e, em atençâo a vigência do 4o Aditivo de Prazo

do ContÍato No 20170274 que versa sobre a contratação de empresa para pÍestaçáo

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

com condutores habilitados, para atender a demanda do Fundo Municipal de

Educação, com extensáo à necessidade da continuação dos serviços prestados pela

Empresa R&J CAMPOS SERVIçOS LTDA-ME, bem como, para fins dos trâmites legais,

informamos à V. Sa., que a continuidade dos serviços, depende da execução do Termo 5o

Aditivo de Prazo ao Contrato de No 20170274, atê a data 3't de Março de 2020, sem

alteração de valor, o qual deverá ser manifestado pela Empresa R&J CAMPOS

SERVIçOS LTDA-ME, junto à Secretaria Municipal de Educação.

Sendo o quê temos para este momênto. Ficamos no aguardo da manifestação

Atenciosamente,

-N-
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R&J CAMPOS E SERVrÇOS LTDA-ME

CNPJ: I0.447.760/000l -03- Insc. Estadual: I5.27g.Zg7-O

Av. Nossa Senhora do Bom Remédio, 948,sala I, Bela Vista

CEp: 68.180-380 - Itaituba_pA

Oficio n 0512019 Itútuba-P A,0 I I I 0 /20 I 9

Assunto: prorrogação de prazo de contrato

Ref: contrato no 20170274

Que tem como objeto de contratação de empresa para Festâção de sewiços 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 piúo

considerando a preüsão do termino da vigência do contrato supra referido prevista
para 3l de dezembro de 2017, e termo aditivo ate 3ltCft3l20l9.

Aceitamos todos os termos da solicitação de prorrogação de contrato solicitada
pelo Fundo Municipal de educação referente ao contrato no 20170274 e concordamos
em manter os valores originais do contrato

Atenciosamente,
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ROSEANE VELOSO CAMPOS

Representante legal da Empresa
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