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CAMPOS SERVIÇOS LTDA ME

CNPI: 1,0.447 .7 60 /-
ITAITUBA.PA

A
Prefeitura Municipal de ltaituba
Coordenadoria de Planeiamento - cooPláN

AempresaR&JCAMPOSESERVIçOSITDAME,devidamentêinscritanoCNPJ:
10447.76010007-03. Vem através deste, solicitar aditivo de prazo 90 (noventa) dias de

prorrogação do contrato em vigência da Obra de lmplantação de Sistema simplifiGado de

abastecimento de água na comunidade de são Benedito. Em virtude de finalizações, na obra

Esperamos contar com vossa compreensão, desde de.iá antecipamos nossos agÍadecimentos.

Ref. Aditivo de Prazo de Execução.

R&JCam Sewiços LTDA ME

cNPJ: 10.447.760/0001-03

Itaituba-PA., 30 de mARÇO de 2020.

Contrato:2019.0266
Tomada de preço: LOl20t9

Grata Pela atenção desPerdiçada.

Atenciosamente,

P

Avenida Nossa Senhor do Bom Remédio, ne 948, Bairro BEIA ViStA AEROPORTO ' ITAITUBA-PA
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al cie lnfraes trutuÍa

Áü t

A secretaria Municipal de rnÍtaesrrutu'" '" "il.ll'"Í'l::':"": l"l:
instrumentomanirestar=i".*:T::I,'"lrl:,:^:,.:T::::rl'fl :::-*.
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No 20{e0266 
_. 

".pru", 
especializadaprazo de Visência "" :"J;;;" tonrataçaodr 

Abastecimento 
de Agua

oi0,2o1e-rP, 
que tem oo'r]'"]J"'*o 

,,mpiirieado 
1l,,",ruo",ao, por mais e0

oara lmplantaÇáo de (1)'>ts'"*'t" 
*'-t"toto 

,t-l,or, conÍorme solicitaçáo da

na comunidaon o" 
lt-too ternriir.-r cio prazo anten

(noventa) di"t t "ontut 
lo;, ;';-..^,.r. crc Contrato

ConÍarada para possiiri
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A Secretaria l\,ltrnicipai tie inÍraesÍrutura de ltaituba ' considerando a

necessidade de responder a soliciiação feita peia Contratada acerca da

prorrogaÇáo do prazo ce vigêncra do Corrtrato N' 20190266 - TOMADA DE

PREçOS no 010/20í9'TP, vtnculaclo ac Contrato de Repasse MINTEGRACAO

848941l2o17,cuioobletoéacontrataçãodeempresaespecializadapara

lmplantação de (1) §istema Simplificado de Abastecimento de Água na

Cornunidade de São Eienedito' i\íunicipio de ltaituba/PA'

considerando que a obra é otlieto tje contrato de Repasse que tem como

Orgáo Concedente o Ministério dc Üesr:rvolvirrento Regional e está com í00%

de sua execuçáo sendo que a Preiettura agt:arda apenas a liberação do recurso

pela RE da Gerência Executiva e Negccral de Governo Santarém/PA para

efetuar cs refei-idos pagamentos à Ccnt:atacla'

Em virtude do expostcr e currsiclerando ainoa que o prazo restante de

r.rigência contratual náo será suirciente' urfla vez que não existe data pré-

êstabelecicla para auiorizaÇão rlo Ü']soloqueio do Recurso pela Mandatária'

havendotambémanecessidacieieeniltirosTermosdeRecebimentodentrodâ

vigência contratual. seÍvrmo-ncs .ju p.êsenle pai'a justificar a prorrogação do

prazo de vigência Contratual por mais 90 (noventa) dias a contar do término

do prazo anterior, confcrnre SoliciiaÇão'Ja Enrpresa

Itaituba, 30 de março de 2O2O

Ori.'; I'g ira Gomes
ritcliiâi'Jê lnfraestrutura
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