
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIsTRAÇÃo

PARA: DTCOM/LtCtIAÇÃO

Prezado Senhor (a),

Sem mais para o
consideração.

momen reiteramos protesto de estima e

MEMO.SEMAD NO 48OI2O2O Itaituba, PA 29 de Julho de 2020
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Leiliane Peitsjra Nascimento
Secretária Municipíl de Administra

Dec. no 00MáàWdç üffiôQolz1
S€c.etáíe Munrcipât(l'.

ldmidírrçto
hc. [â]n. n. 004{2020 de o.t0t lí}ã

vimos por meio deste, soricitar de vossa eraboração do 40 termo Aditivodos contratos no 20170026 (inexigibiridade 
", oaoizoittoor-rr_, nÊreitur4'ni20170027 (inexigibiridade no 06022017tooz-r[ FMS) no znliooz.e(inexigibilidade no 0602201.7.1003-rL FME) e no 2017oo2g'linexigruiriàa6e n"06022017r004-rl FMAS) cerebrados entre â preteúa Municipar dã tta*uoa e aEmpresa c&D CoNTABTLTDADE E ApOrO eor'rrúlsrnerrVo srs LioÃ1riãobjeto consiste na contratação de serviços contábeis, com vistas a etaboraçáóe execução especiarizada em contabiridade pubrica Municipal, visando rt"nààias necessidades do Município. Necessitando assim ser aditivada até 31 deDezembro do corrente ano, a partir do termino da vigência do 3" termo àãAditivo. segue anexo, oficio no o1gt2o2o - SEMAD/GAB/SECRETAR|O, CaÀa

Comercial no 00812020, Justificativa e cópia dos Contratos.

Solicitamos com maior brevidaderpossível.
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OFiCIO N. 019/2020 - SEMAD/GAB/SECRETÁRIO
Itâitubà (PA)' 23 tle 'lulho de 2020'

'i 
sr, s"nhotiu o Senhor

R..f ,"."nt'nt" tla EmPres

Belém - Para

a C & D Contabilidade e Apoio Administrativo S/S LTDA

Prezado Senhor'

com os cordiais cumprim"-*' "l:::':t:: ;:: :::':::'J]: :-::";' ]ff::
Senhorias se haverá interesse na continuidade dos serllç 'sta que a

(pre{eitura), 20170028 ,r*;';;;r27 GMS) t '1',:,';;::T§};j:Ji:,::"::esse pera

Pret'eitura de ltaituba e' com a interveniência de seus 

#;; instrurrcntos anteriores'

continuidade dos serviços """rr*ro"r. 
pelos mesmos valores praticados nos instrulrcntos a

Emcasodeconcordânciaporpartedessaempresa.serãoailitiradososcontratos

âté 3l de dezetnbro de corrente ano 
com os cumpritnentos clc estiltl'

Sendo só para o momento' subscrevo-me'

,4tenciosamente'

30too01-77

Leilia Perei mento

Secretária M de Administração

Dec. Mun' ns oo+4l2o2o de or lO4lz02o

Iáliot€

N t:dillcio S r-r,l..ttl - Bcla Visra-

CNPJ: O5.138.7,\r. l\4a,annao S

Ita ituba-Pará

Cl:P:68 t1{0-ll0
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ASSUNTO: 4" TERMO DE ADITIVO

ffi'frN#frtr-th
CONTRATADA: C&D CoNTABILIDADE 

E APOIO ADMINISTRATIVO 
S/S

LTDA .BEls

o"rrto, cournnreÇÃo DE SÉRVlÇos coNTA

Os Contratos acima supracitados tem como obieto a contrataçáo de

Serviços Contábeis' "ot ''ut"' 
à elaboração e execuçáo especializada em

contabilidade Publica Municipal' visando atender as necessidades do

MuniciPio
020 da reÍerida EmPresa'

ConÍorme Carta Comercial no008/2

rda com a continuidade dos

encaminhado a esta Secretaria'
s afirmado entr
a clual con co

e esta Prefeitura MuniciPal de

contratos de Prestaçáo 
de sen'tço

Itaituba e seus Íundos Contábeis' concordando e

lor anteriormente ProPosto

m manter a mêsma qualidade

de serviço e mantendo o mesmo va

dora de serviços contábeis'

Justifica-se a contrataçá o de Émpresa Presta
ontabilidade Pública tendo

e natureza singular e esPecla lizada na área da C

tábil, com edição de leis

m vista as constantes mudanças na área Con

ssidade de PrestaçÓes 
de

d

e
decretos e etc' tambem Pela nece

regulamentos'
assessoria e consultorta

contas, orientações'
presente Aditivo até 31 de Dezembro

de 2020' a Partir do termino da

ssár\o7

vigy'ncia
Por essa razâo Íaz'se nece

do3o'termo de Aditivo' devendo ser

incorPorado aos contratos já celebr do com a Empresa'

Sec 0

D

JUSTIFICATIVA

{ I

-t-/Leiliane Peretra Nasciúento
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05.539.CNPJ

Carta Comercial no 008/2020 Belém (PA), 28 de julho de 2020

à""r"t"ri. Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de ltaituba

Senhora Secretária'

Em resposta ao ofício de sua lavra' datado de 23lO7l2O2O' vimos através do

presente, comunicar que estamos de comum acordo com a continuação dos Contratos de

prestaçãodeserviçosd"n=tutto'i"Contábil'firmadoscomaPrefeituradeltaitubae§eus

Fundos Contábeis' No mesmo sentido' concordamos em prestar os serviços avençados

pelosmesmos:t'Til:ff"i:toli"".,nn..o. a documentação desta emprêsa'

objetivandoaprorrogaçãodoscontratos'Mantendoapropostaoriginaldepreços'as

condições previstas e a reraçáo dos serviços propostos que são parte integrante do

contrato original'

Sendo só para o momento' subscrevo--me'

cLAu DrN ;riio*, * âü1ffi i"#li',H*,
DA MOTA DTLARIN DA MoTA

BRITO:23783613272qR.1r9,:r2r3ÍíPy36s)3ií3^
c&D contabiridaÊ: 

:ê1".3.âx[';';i ",ctfuàin" oit"tin da Mota Brito

sócio - ProPrietarto
cPF N" 237'836'132-72
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