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ASSUNTO: ADITTVO DE PRAZO CONTRATUAL
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Patrulha Agricola para atender a demanda da Sec

itaituba-Pa'

Considerando 
que o recurso para aqrrisiçáo do equipamento iá foi Íepassado pe:['::t'ffi

e desbloqueado o" *toàÃ-- àr 
'u"so"'"' 

e Executiva de Governo Santaren
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Neste sentrdo, entende-se que é necessarr" 
:::"'::;;,o ia cereuraao com a Empresa'

60 (sessenta) O'*' O"'""0" o prazo ser incoroorado ao Contrato lá celebrado

mantidas aS mesmas """0*u". 
iniciais, uma,", oil ] interrupção do contrato etual ocasionarla

atrasos na aquisição dos bens'
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Prefe ituraMunrcinal de Itaituba

oFicto GABTPMI No í3412019

Ao Senhor
MaÍcelo Silva Ribeiro
Ã.i"*., Equipamentos Agrícolas LTDA

iiãaárà BR 3i6, eoo, KM 5 - coqueiro

cÊP.67015-220
Ananindeua - Pará

Assunto: Prorrogaçáo de Vigência Contratual

apreço
tenclosà

Oris
Secretário

ira Gomes

Considerando convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de ltaituba e o

Ministério da AgÍicultura, PecuáÍia e Abastecimento - MAPA que resultou no Processo

Licitatório Pregão no 07012018-PP e na formalizaçáo do Contreto N'20í80288' firmado com

êssa Empresa' que tem por obieto a Aquisição de Patrulha AgÍícola para atender a

demanda da Secretaria de lnfraestrutura do Município dê ltaituba-Pa'

Considerando ainda' que o recurso para aquisiÉo do equipamento já foi repassado

pelo Ministério e desbloqueado pela REGOWR - RF Negocial e Executiva de Governo

Santarém e o Municipio aguarda apenas o recebimento do bem para efetuar o pagamento e

encerrar a execução do ob.ieto do Contrato'

Diante do exposto, entênde-se que é necessária a prorrogaçáo de vigência contratual

por 60 (sessenta) dias, devendo o prazo ser incorporado ao Contrato !á celebrado com a

Empresa, mantidas as mesmas condiçóes iniciais' uma vez que a intenupção do contrato para

viabilizarorecebimentodobem.DeStemodo'solicitamosqueaempresamanifesteporescrito

sua concordância em relação à prorrogação de vigência contratual com as mesmas condições

.lá estabelecidas.

Na oportunidade' apÍoveitamos para manifestar nossos Protestos de consideraçáo e

Itaituba, 24 de setembro de 2019'

pa lde infraestrutura

Prezado Senhor,
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MAX EquiPamen tos Agrícolas Ltda.

Silva Ribeiro - Sócio Proprietá rlo

Preíeitura Municipal de Itaioba - PA

Secretaria de lnÊaestnrtura ilo Município

Referente: OFÍCIO GAB/PMI N' 134/2019 de 24 de setembro de 2019'

Pregão n" 070/2018'PP
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da Empresa Agromax EquiPat

veúoàfavés deste informar a'õà"*àí" a" infraestrutura'ronUifi*"-'n$i;it1X"t5llilT'l
oedido de aditivo de prazo para mais 60 dias' confor'me o ott'

àc 2019, sendo mantido "' #oTJi"";;;;; tt* a**çao' tonforme soliciado'

Ananindeua - PA - PA' 25 de setembro de 2019'

P/P: Ludvig Kamrer
CPF: 335.661.789-34
RG: 3-354.569-0 SSP/PR'
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